Oprichting 1900

XL Gym Zele
Aangesloten bij Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw met nummer 1202

INFOBROCHURE

Volg ons via Facebook : XL Gym Zele

119 jaar turnsport in Zele 2018- 2019

www.xlgymzele.be
Verantwoordelijke uitgever:
“XL Gym” Zele vzw

Noteer alvast de volgende data in je agenda !!!!!!!!!


1 september: Start van de trainingen



Op zaterdag 22 en 29 september: inschrijvingen met mogelijkheid tot
betalen via bancontact



Zaterdag 20 en zondag 21 oktober: GEEN TRAININGEN, Coaches gaan op
bijscholing



Zondag 11 november: deelname aan de optocht ter nagedachtenis van
WOI, GEEN TRAININGEN



Zaterdag 6 april 2019: TURNFEEST
Alle data kun je ook terugvinden op onze site of de facebookpagina:

www.xlgymzele.be

XL Gym Zele

IK WIL SPONSOR WORDEN!!!
HEB JE INTERESSE OM ONZE CLUB TE SPONSEREN?
Neem contact op met vick.vandurme@xlgymzele.be
We hebben zeer interessante formules, vraag ernaar.

Infobrochure
Welkom bij XL Gym Zele

119 jaar gym nastiek in ZELE

Beste ouders en gymnasten,
Bij de aanvang van dit nieuwe seizoen willen we de nieuwe leden van harte welkom
heten en u danken voor het vertrouwen in onze vereniging en voor diegene die opnieuw het turnseizoen hervatten, welkom terug.
Via deze brochure willen we u de nodige informatie geven over het reilen en zeilen
van onze turnclub.
We willen 2 doelstellingen benadrukken:
1 INFORMATIE doorspelen aangaande de praktische gebeurtenissen voor
het komende werkjaar via een jaarkalender. De formaliteiten die vervuld
dienen te worden qua Medisch Verantwoord Sporten, het uniform en wat te
doen bij een ongeval.
2 Een BETER INZICHT geven in de administratieve achtergronden van
onze vereniging. Het belangrijkste gegeven hierbij is het “Reglement van
inwendige orde voor het gebruik van de turnzaal”. Zonder de waarde van
onze statuten uit het oog te verliezen, zou het ons verheugen dat u als ouders ervoor zorgt dat uw kinderen deze bepalingen correct naleven.

Clubblad en contactgegevens
Verder krijgt u nog wat gegevens mee: nieuwsbrieven, de lidgelden, de contactgegevens van het bestuur en
de coaches enz ...
Op onze website www.xlgymzele.be en via onze Facebook verschijnen regelmatig laatste nieuwtjes. Indien je
in de mogelijkheid bent, surf er dan op regelematige tijdstippen naar toe, of like ons. Leuke foto’s van de
verschillende evenementen kan je er ook terugvinden.
Wij hopen u de gewenste informatie te kunnen meegeven. Indien u suggesties hebt, kun je ze doorsturen
naar info@xlgymzele.be
We wensen jullie u een sportief werkjaar.

PS: Werp deze brochure niet weg, ze zal nog nuttig zijn !

Turnseizoen 2018-2019
september

oktober

1

november

december

Allerheiligen

januari
nieuwjaar

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

jaarmarkt Zele

10

SINT-ONTBIJT

10

11

OPTOCHT WAPENSTILSTAND

11

12

12

13

13

OPEN TURNDAG

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

GEEN TRAININGEN

20

21

GEEN TRAININGEN

21

22

22

INSCHRIJVINGEN

23

23

24

kerstavond

24

25

kerst

25

26

26
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27

28

28

29 INSCHRIJVINGEN

29

herfstvakantie

30

30

31

oudejaarsavond
geen trainingen
Evenementen
heel belangrijk

31

februari

maart

april

mei

juni

1

1

2

2

3

3

4

4

krokusvakantie

5
6

5
TURNFEEST +
PAASKLOKKEN

6

7

7

8

Paasvakantie

9

jaarmarkt Zele

8

10

Pinksteren

9

Pinkstermaandag

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20
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Pasen

21

22

Paasmaandag

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29
30
31

EETFESTIJN

O.-L.-H.Hemelvaart

29
30
31

Trainingsschema
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Leeftijd

Dag

Uur

Groep

1,5-2,5 jaar
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
1ste - 2de en 3de LJ

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag en/of
Woensdag
Zaterdag en/of
Woensdag
Donderdag en/of
Zaterdag
Maandag en/of
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Zondag

09u00 - 09u30
09u30 - 10u30
10u30 - 11u30
11u30 - 12u30
13u30 - 15u00
16u00 - 17u30
15u00 - 16u30
17u30 - 19u00
20u00 - 21u30
16u30 - 18u30
20u30 - 22u00
20u00 - 21u30
18u30 - 21u00
18u30 - 20u00
09u30 - 12u30

PEUTERS IN BEWEGING
KLEUTERS IN BEWEGING
KLEUTERS IN BEWEGING
KLEUTERS IN BEWEGING
RECREATIEVE GYMNASTIEK
RECREATIEVE GYMNASTIEK
RECREATIEVE GYMNASTIEK
RECREATIEVE GYMNASTIEK
RECREATIEVE GYMNASTIEK
RECREATIEVE GYMNASTIEK
CONDITIEGYMNASTIEK
MULTISPORT
RECREATIEF TUMBLING
RECREATIEF TRAMPOLINE

4de - 5de - 6de LJ + 1ste middelbaar
+ 13 jaar
+ 25 jaar
Vanaf 6 jaar
Vanaf 6 jaar
STUDENTEN LO

Enkel na selectie:
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag

18u30 - 21u00
18u00 - 21u00
18u30 - 20u30

WEDSTRIJDGROEP TUMBLING

Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18u30 - 21u00
18u00 - 21u00
18u30 - 20u30
09u30 - 12u30

WEDSTRIJDGROEP TOESTELTURNEN JONGENS EN MEISJES (TTJ en TTM)

Maandag
Donderdag

18u30 - 20u30
18u30 - 20u00

WEDSTRIJDGROEP TRAMPOLINE

Vrijdag
Zaterdag

18u00 - 21u00
18u30 - 20u30

Pré-WEDSTRIJDGROEP TOESTELTURNEN JONGENS EN MEISJES (TTJ en TTM)

Zondag
Woensdag

09u30 - 12u30
13u30 - 15u30

INSTAPGROEP TOESTELTURNEN JONGENS EN MEISJES (TTJ en TTM)
INSTAPGROEP TOESTELTURNEN MEISJES (TTM)

De gymnasten die door omstandigheden niet kunnen komen trainen op zaterdag geven we de mogelijkheid om op woensdag namiddag te komen.
De WEDSTRIJDGROEPEN zijn uiteraard gericht op deelname aan wedstrijden. Enkel na selectie kan men toetreden tot
deze groep(en). U zal een bericht ontvangen wanneer de selectietesten worden gehouden.
Vanaf het ogenblik de gymnast in de INSTAPGROEP TOESTELTURNEN JONGENS OF MEISJES terecht komt, is het
verplicht de lessen te blijven volgen van de recreagroep.
Onze vereniging is net als alle organisaties gebonden aan de nieuwe wetgeving voor gegevensprivacy (GDPR).
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze website www.xlgymzele.be
Bij inschrijving bent u akkoord dat gymgerelateerde foto’s van uw kind(eren) op zowel de Facebookpagina van XL Gym Zele
als op onze website kunnen gepubliceerd worden. Indien u hiermee niet akkoord bent, volstaat een éénvoudige vraag om
deze te verwijderen. Dit kan via info@xlgymzele.be of telefonisch 0468/26 07 72.

Wat te doen bij een ongeval?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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De coach zal het ongevallenformulier zo volledig mogelijk invullen. Het zijn formulieren van Ethias verzekeringen
die altijd in de turnzaal aanwezig zijn.
Laat de dokter zijn deel invullen bij het onderzoek.
Geef het volledig ingevulde formulier binnen de 8 dagen af bij onze secretaris Verzekeringen, Hilde De Paepe
Je kan Hilde bereiken via verzekeringen@xlgymzele.be
Zij zal het volledig ingevulde formulier doorsturen naar onze federatie.
Vanaf dan neemt de federatie het dossier over.
Zij controleren of je bent ingeschreven en zullen een nummer toekennen aan het schadedossier. Dit nummer
zullen ze rechtstreeks aan u communiceren.
U ontvangt een document voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
De federatie zal het dossier verder met u afhandelen tot en met de schadebetalingen.

Indien je vragen hebt, kan je voor puntje 1 terecht bij de trainer. Voor punt 3 en 4 kan je terecht bij Hilde. Vanaf 5 tem 8
kan je terecht bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, leenbrusselmans@gymfed.be of telefonisch op maandag en
donderdag op het nummer 09/243.12.08
We vestigen uw aandacht op een belangrijk puntje: Indien je een ongeval hebt, is de eerste 25 euro voor eigen rekening.

Wat is MVS?
Op basis van het decreet van 13 juli 2007 rond medisch verantwoorde sportbeoefening (MVS) erkent de Vlaamse overheid vijf medische keuringscentra. Een erkend keuringscentrum dient bijgevolg in te staan voor de gratis sportmedische
keuring van topsporters, nl. geselecteerde beloftevolle jongeren, elitesporters, leerlingen/topsporters.
De Vlaamse regering heeft definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening
van 13 juli 2007 goedgekeurd. Dit betekent dat het nieuwe decreet MVS op 1 augustus 2008 in werking treedt.
Opdrachten MVS:
organiseren van dopingcontroles
organiseren van controles op de leeftijdsgrenzen/sportmedische keuring
opvolgen van de overtredingen die vastgesteld werden tijdens de dopingcontroles
opvolgen van de overtredingen op het gebied van leeftijdsgrenzen/sportmedische keuring
controle op naleving van de boksreglementering
controle op naleving van de regelgeving voor minderjarige sportbeoefenaars
informeren en sensibiliseren van sporters via allerlei communicatie-initiatieven (website, brochure, folder, ...)
erkenning en wedererkenning van controleartsen, -kinesitherapeuten en -verpleegkundigen, keuringsartsen en keuringscentra
beantwoorden van vragen in verband met medisch verantwoord sporten (doping, keuring, ...)
Hier een lijst publiceren van verboden producten heeft niet zoveel zin. Je kunt hem altijd aanvragen. Stuur maar een mailtje naar info@xlgymzele.be, we zullen jou de lijst digitaal bezorgen.
Maar heeft deze reglementeringen rechtstreeks een invloed op onze werking? Het antwoord hierop is neen. Uiteraard
staan we als club wel borg dat elk lid op een medisch verantwoorde manier aan sport en beweging kan doen.
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Clubblad

Ons clubblad/nieuwsbrief publiceren we maandelijks en verversturen we per mail naar de gekende mailadressen. Wij ervaren dit
medium als een schakel tussen onze vereniging en haar leden. Een deel van het lidgeld gaat naar de publicatie ervan. De medewerking gebeurt dmv een kort verslag aangaande een training, bepaalde festiviteiten, deelname aan nationale evenementen, gebeurtenissen uit het privéleven dat u met ons wil delen …
Ook onze gymnasten kunnen sportieve prestaties van hun mama en/of papa weergeven of vice versa.
Hebt u inspiratie om één of ander artikel, tekst of verslag te schrijven, stuur het dan maar door naar één van de volgende personen, zij zorgen ervoor dat je artikel verschijnt in het clubblad:
Verantwoordelijke:

Peter Troch, Oude Kouterdreef 149, 9240 Zele, 052/44.97.31 of clubblad@xlgymzele.be

Redactieleden:

Luc Temmerman, H.Teirlinckstraat 9, 9240 Zele, 0486/32.96.58 of luc.temmerman@xlgymzele.be
Wim Van Echelpoel, F.Timmermansstraat 38, 9240 Zele, 052/45.25.17 of
wim.vanechelpoel@xlgymzele.be

Voor wie zich geroepen voelt om mee actief te zijn als redactielid, contacteer Peter Troch.
Wenst u promotie te maken voor uw bedrijf in ons clubblad, aarzel dan niet en geef het door aan Vicky Van Durme via mail:
vicky.vandurme@xlgymzele.be. Er zijn zeer interessante formules beschikbaar.

STEUNCOMITE KEITOFTURNEN
Sinds het seizoen 2015-2016 hebben enkele ouders de handen in elkaar
geslagen om de club via allerhande activiteiten te steunen. De steun is o.a.
bedoeld om de gymnastiek betaalbaar te houden in tijden waarin alles duurder is geworden.
Het gemeentebestuur heeft ook het engagement uitgesproken om in 2019 de
gemeente te voorzien van een sporthal.
Daarnaast zal ook een specifieke accommodatie voor gymnastiek komen.
Zo kunnen alle gymnasten in de meest veilige omstandigheden hun favoriete
sport beoefenen. Wil je meewerken aan activiteiten? Neem dan een kijkje op
de website: www.steuncomitekeitofturnen.be en stuur je gegevens door.

Uniform
Tijdens de trainingen dragen alle gymnasten sportieve kledij naar keuze. Voor officiële evenementen dragen zij een witte t -shirt,
een wit kort broekje en witte pantoffels. De wedstrijdgymnasten zijn verplicht om het clubuniform en singlet (jongens) of mai llot
(meisjes) te dragen tijdens de wedstrijden. Bestellen van de clubkledij kan door middel van bijgaand briefje achteraan deze i nfobrochure of via clubkledij@xlgymzele.be.
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Een gezamenlijk project
Q4Gym of Integrale Kwaliteitszorg in de GYMnastiek werd ontwikkeld door de Vrije Universiteit Brussel (Departement Sportbeleid en -Management) en de Gymnastiek Federatie Vlaanderen.
Wat in 1996 begon als een ambitieus project om 'kwaliteitssterren' toe te kennen aan goed werkende
gymnastiekclubs en deze informatie te bundelen in een gymcatalogus, is vandaag uitgegroeid tot een
toonaangevend kwaliteitssysteem in de sport.
Q4Gym kan vandaag beschouwd worden als het langstlopende kwaliteitsproject in de Vlaamse sportwereld waarmee de gymnastiekclubs op een structurele manier naar een hoger niveau getild worden.
Q4Gym vormt dan ook de ruggengraat van het kwaliteitsbeleid dat door de Gymnastiek Federatie gevoerd wordt.

Q4Gym-instrument
Q4Gym betreft een geautomatiseerd registratie- en evaluatie-instrument voor Vlaamse gymnastiekclubs, waarmee op een snelle en objectieve manier het actuele kwaliteitsniveau of de intrinsieke waarde van een Vlaamse gymnastiekvereniging kan worden bepaald vanuit een breed perspectief.
Op basis van enkele structurele variabelen (missie, prestatieniveau, …), die refereren naar een bepaald service concept, worden een aantal aangepaste controlelijsten met gewogen criteria geselecteerd die aanleiding geven tot kwaliteitsscores. Deze procentuele scores zijn bepalend voor de toekenning van het Q4Gym-label op organisatorisch, managementniveau en diverse kwaliteitscertificaten
voor de respectievelijke activiteiten op operationeel of serviceniveau.
Met de ontwikkeling van het Q4Gym-instrument werd getracht tegemoet te komen aan verschillende
doelstellingen. Zo kan het instrument gebruikt worden als monitoring instrument of als objectieve basis
voor het certificeren van de verenigingen betreffende kwaliteitsbetrouwbaarheid. De idee om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de aangesloten clubs te verzamelen en met kwaliteitslabels in een
online te raadplegen 'gymcatalogus' te bundelen, lag immers aan de basis van dit Q4Gym-project.
Daarnaast kan Q4Gym gehanteerd worden voor een zelfdiagnose of als managementinstrument bij de
ontwikkeling van een (nieuw) betrouwbaar sportaanbod. De diverse controlelijsten en informatieboxen
bevatten namelijk een schat aan waardevolle informatie die kan aangewend worden om de organisatie op een (meer) effectieve en efficiënte manier te runnen.
Tijdens een Q4Gym-audit worden zowel de aspecten van de algemene clubwerking als de werking
van de aangeboden disciplines gecontroleerd. Clubs die aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen,
behalen het Q4Gym-kwaliteitslabel. Wanneer een club naast het label voor verenigingsmanagement
ook de kwaliteitsnorm voor alle aangeboden disciplines behaalt, verdient de club het Q4Gym+ label,
dé ultieme uitdaging van elke club.
Sinds 2015 behaalde we met fierheid dit Q4Gym + Label.
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PANATHLONVERKLARING

Rechten van het kind in de sport
Onze vereniging onderschrijft formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de
Sport’. Alle kinderen hebben het recht:
· Sport te beoefenen
· Zich te vermaken en te spelen
· In een gezonde omgeving te sporten
· Waardig behandeld te worden
· Getraind en begeleid te worden door competente mensen
· Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
· Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
· In veilige omstandigheden aan sport te doen
· Te rusten
· De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders
en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Reglement gebruik van de turnzaal
Artikel 1:
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Onderhavig reglement van inwendige orde voor het gebruik van de turnzaal heeft tot doel de leden van XL Gym Zele
vzw, te wijzen op hun rechten en plichten bij het gebruik van de turnzaal en bijhorende lokalen van de Gemeentelijke
Basisschool, Bookmolenstraat 2, 9240 Zele. Onderhavig reglement houdt geenszins een wijziging van de statuten van
de vereniging.

Artikel 2:

De ingang van de turnzaal, te gebruiken door de leden van de vereniging bevindt zich langs de kant van de Kloosterstraat. De hoofdingang van de school mag niet gebruikt worden.
Uitzondering: De speelplaats mag enkel zaterdag voormiddag gebruikt worden als parkeerplaats.

Artikel 3:

De leden die met de fiets naar de trainingen komen zullen deze plaatsen in de voorziene fietsrekken.

Artikel 4:

De leden van de vereniging worden enkel in de turnzaal toegelaten binnen het uurschema van de trainingen, vastgesteld door het bestuur, of mits toestemming van een verantwoordelijke, zijnde de voorzitter, secretaris of train(st)er.

Artikel 5:

De leden dienen maximum 15 minuten vóór de aanvang van de training aanwezig te zijn in de kleedkamers of op de
terreinen behorende aan de school waar de leden toestemming hebben deze te betreden.

Artikel 6:

Het is aan de leden verboden zich toegang te verschaffen tot de overdekte speelplaats, speelplaats of lokalen, andere
dan de kleedkamers en de turnzaal. De materiaalruimte is zonder toestemming uitdrukkelijk verboden.

Artikel 7:

De leden wiens aanwezigheid buiten de trainingsuren van de vereniging en binnen de schooluren vereist zijn, zullen
zich eerst melden bij de directie van de school.

Artikel 8:

Wanneer vastgesteld wordt dat de beplanting rond het gebouw, het gebouw zelf of materiaal aanwezig in en rond de
gebouwen, beschadigd werd door één of meerder leden van de vereniging, zullen deze onmiddellijk verantwoordelijk
gesteld worden en zal de opgelopen schade onherroepelijk op hen verhaald worden.

Artikel 9:

Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers, de turnzaal en de inkomhal als ook op de terreinen van de
school.

Artikel 10:

De leden zullen overmatig gebruik van de douches en de wasbekkens vermijden en ervoor zorgen dat na gebruik
alles schoon achtergelaten wordt.

Artikel 11:

De leden die de toelating hebben om een vrije training te houden met het oog op de voorbereiding van wedstrijden,
zullen de gebruikte materialen terug plaatsen in de daarvoor voorziene vakken binnen de bergplaats van de turnzaal.
(tekening is terug te vinden aan de muur aan de berging)

Artikel 12:

De turnzaal mag enkel betreden worden met propere turnpantoffels of aangepast sportschoeisel. De turnpantoffels
worden aangetrokken in de kleedkamers van de turnzaal en niet thuis, vooral om bevuiling van de turnzaal te voorkomen.

Artikel 13:

De dubbele deur links achteraan de turnzaal (aan de berging) dient als vluchtweg en zal steeds vrij gehouden worden.
Deze deur mag niet gebruikt worden als toegang tot de turnzaal, ook al staat ze tijdens de training open om de zaal te
verluchten.

Artikel 14:

De leden van de vereniging waarvan wordt vastgesteld dat zij één of meerdere richtlijnen van onderhavig reglement
van inwendige orde overtreden, kunnen gesanctioneerd worden, hetzij door de train(st)er of aanwezige verantwoordelijke van de vereniging, hetzij door het bestuur op de eerstvolgende vergadering volgend op de vaststelling van de
feiten. Deze sanctionering geschiedt conform de bepalingen van de statuten van de vereniging.

Artikel 15:

Aan alle leden van de vereniging zal een afschrift van dit reglement overhandigd worden via de “infobrochure voor
leden” van de vereniging.

Artikel 16:

Dit reglement van “Inwendige orde voor het gebruik van de turnzaal” van de Gemeentelijke Basisschool Zele, werd
vastgelegd door het Bestuur van de Koninklijke Katholieke Sint-Xaverius Turngilde “Vlug & Vroom” Zele vzw, in vergadering van 22 maart 1985 en herbevestigd op de AV van 15 maart 2013 na de naamswijziging van de vereniging naar
XL Gym Zele vzw.

Contactgegevens bestuursleden en coaches
Voorzitter
Ondervoorzitter + Q4 Gym
Penningmeester
Voorzitter techn.com.
Secretaris
Ledenadministratie
Verzekeringen
Webmaster
Materiaalmeester
Verantwoordelijke clubblad
Beheer clubkledij
Evenementen
Financieel Commissaris
Raadgevende leden
Sponsoring

: Wim Van Echelpoel
: Davy Vermeir
: Sandra Der Weduwen
: Carolien De Paepe
: Carla Burm
: Erwin Van Berendonck
: Hilde De Paepe
:
: Kristof Van Acker
: Peter Troch
: Carolien De Paepe
: Tinny Van Moer
: Luc Temmerman
: Bart Troch
: Vicky Van Durme
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voorzitter@xlgymzele.be
ondervoorzitter@xlgymzele.be
financieelbeheerder@xlgymzele.be
technischverantwoordelijke@xlgymzele.be
secretaris@xlgymzele.be
ledenadministratie@xlgymzele.be
verzekeringen@xlgymzele.be
webmaster@xlgymzele.be
materiaalmeester@xlgymzele.be
clubblad@xlgymzele.be
clubkledij@xlgymzele.be
evenementen@xlgymzele.be
luc.temmerman@xlgymzele.be
bart.troch@xlgymzele.be
sponsoring@xlgymzele.be

Coaches
: Annelies Ruys

annelies.ruys@xlgymzele.be

: Rendel De Jonghe

rendel.dejonghe@xlgymzele.be

: Laura De Clercq

laura.declercq@xlgymzele.be

: Carolien De Paepe

carolien.depaepe@xlgymzele.be

: Steffi Putteman

steffi.putteman@xlgymzele.be

: Dries Dierick

dries.dierick@xlgymzele.be

: Daan Van Echelpoel

daan.vanechelpoel@xlgymzele.be

: Astrid Poppe

astrid.poppe@xlgymzele.be

: Charlotte Mertens

charlotte.mertens@xlgymzele.be

: Robbe Praet

robbe.praet@xlgymzele.be

: Kim Willems

kim.willems@xlgymzele.be

: Emely Certyn
: Ilse Picavet

emely.certyn@xlgymzele.be
ilse.picavet@xlgymzele.be

: Fien De Schryver

fien.deschryver@xlgymzele.be

: Cheyenne Michels

cheyenne.michels@xlgymzele.be

: Kelly Michiels

kelly.michiels@xlgymzele.be

: Ian Van Echelpoel

ian.vanechelpoel@xlgymzele.be

: Laurie De Wilde

laurie.dewilde@xlgymzele.be

: Lisa Van Dorp

lisa.vandorp@xlgymzele.be

: Xenia Poppe

xenia.poppe@xlgymzele.be

: Tinny Van Moer

tinny.vanmoer@xlgymzele.be

: Nina De Wilde

nina.dewilde@xlgymzele.be

: Severine Poppe
: Sahin Poppe

severine.poppe@xlgymzele.be
sahin.poppe@xlgymzele.be

: Wim Van Echelpoel

wim.vanechelpoel@xlgymzele.be

: Tine Bex

tine.bex@xlgymzele.be

: Arno Van Eetvelde

arno.vaneetvelde@xlgymzele.be

: Simon Troch

simon.troch@xlgymzele.be

: Koen Van Malderen

koen.vanmalderen@xlgymzele.be

: Bram Dauwe

bram.dauwe@xlgymzele.be

Algemene gegevens van de vereniging:
XL GYM ZELE vzw
Oude Bruglaan 4D402, 9160 Lokeren
info@xlgymzele.be

Rek.nr KBC BE27-4442-5257-7173
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Bestelformulier Uniform
Indien u een sweater wenst, gelieve per mail clubkledij@xlgymzele.be uw naam, adres,
ma(a)t(en) en aantal door te geven of per telefoon op het nummer 0478/79 01 30 of via
onderstaand bestelstrookje, af te geven Felix Timmermansstraat 38, 9240 Zele.
Het is geen verplichting een XL GYM sweater aan te schaffen. De wedstrijdploegen zijn
verplicht in uniform aan te treden. Kledij is cash te betalen.
Sweater:
Maten

Prijs

S—XXL

50,00 €

128—164

40,00 €

Broeken:
Maten

Prijs

6—14 jaar

18,00 €

XS—XXL

20,00 €

Ondergetekende ___________________________________ ouder van
_____________________ bestelt de volgende kledij:
Sweater maat ___ aantal ___ x ___ € /stuk = ____ €
Broek maat ___ aantal ___ x ___ € /stuk = ____ €
Totaal: __________ €
Handtekening

