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Geachte leden en ouders               september 2022 

Ook vanaf september 2022 kan u weer komen sporten bij onze vereniging in sporthal ’t Hofeind. We 
hopen dat we weer een volledig seizoen kunnen sporten met al onze leden. Mochten er in de loop 
van het seizoen toch wijzigingen zijn, dan kan je deze steeds terugvinden op onze facebookpagina 
‘Turnkring Rust Roest Merksplas’ of onze website.  
Wij zijn blij voor het vertrouwen dat u stelt in onze sportclub.  
Het begin van een sportjaar brengt administratie en mededelingen met zich mee. Daarom is het 
nuttig dat u onderstaande informatie goed leest.  

We zijn sinds enkele jaren overgestapt naar de online inschrijvingsmodule van de Gymfed 
(GymnastiekFederatie). Het stappenplan hiervoor kan u terugvinden op onze website 
www.rustroestmerksplas.be. Gelieve er rekening mee te houden dat u elk jaar opnieuw moet 
inschrijven. Het is niet omdat u vorig sportjaar was ingeschreven dat dit automatisch verlengd wordt. 

Na inschrijving en betaling via de website ontvangt u per mail een bevestiging. Indien u deze 
bevestiging niet ontvangen heeft, is er iets misgelopen en dient u ons hierover te contacteren.  
Let op: als de betaling niet voldaan is, is de gymnast(e) niet verzekerd. 
Het lidgeld bedraagt voor alle jeugdgroepen € 65. Het lidgeld voor de dames, juniors, tumbling, 
recrea en freerun bedraagt € 70. Tumblingleden die op dinsdag trainen betalen hiervoor € 60. 
 
Maandag Dames        19.30u – 20.30u 
   Recrea         20.30u – 21.30u 

Dinsdag Tumbling (enkel geselecteerden)    17.30u – 19.00u 
  
Woensdag 3de & 4de leerjaar - Uitbreiding     17.00u – 18.00u 
   5de en 6de leerjaar, 1ste middelbaar - Uitbreiding    18.00u – 19.00u 
   Freerun - Groep 1 (groep met beperkt aantal leden)  19.00u – 20.30u 
   Freerun - Groep 2 (groep met beperkt aantal leden)  20.30u – 22.00u 

Donderdag 3de & 4de leerjaar - Basis      18.15u – 19.15u 
   5de & 6de leerjaar, 1ste  middelbaar – Basis   19.15u – 20.15u 

Vrijdag  1ste leerjaar       17.30u – 18.30u 
   2de leerjaar       18.30u – 19.30u 
   Juniors (Vanaf 2de middelbaar)     19.30u – 21.00u 

Zaterdag 3de  kleuterklas       09.00u – 10.00u 
   2de  kleuterklas       10.00u – 11.00u 
  Tumbling (enkel geselecteerden)    16.00u – 18.00u 

 

 

 



We vinden het als vereniging belangrijk dat de juiste kledij wordt gedragen. Enerzijds voor de 
veiligheid van onze gymnasten en onze lesgevers, anderzijds willen we onze club ook graag 
herkenbaar maken voor de gemeenschap en tijdens eventuele evenementen (turnfeest).  
Hieronder vindt u de afspraken omtrent kledij. 

Kleuters:                     Meisjes:  Rode clubmaillot. 
                     Jongens: Rood T-shirt van onze vereniging en een zwarte short. 

 
1ste lj tot en met de Juniors: Meisjes: Rode clubmaillot (mag met bijhorende zwarte short 
  vanaf het 5de leerjaar, niet verplicht.) 
  Jongens: Rood T-shirt van onze vereniging en een zwarte short. 

  Er mag op witte pantoffels of blote voeten geturnd worden. 
   Nota: Omdat we vanaf volgend seizoen voor een andere aanpak 
   gaan, is het dit jaar niet verplicht om een hoody aan te schaffen. 
   We zullen in de toekomst wel met hoody’s blijven werken. 
   Onze huidige stock hoody’s zal op de pasdag met korting  
   aangeboden worden dus op = op. 
 

Freerun:   Zwart T-shirt van de club, deze kan je vanaf dit sportjaar niet meer  
   aanschaffen tijdens de pasdag maar wel via de winkel Sportcity of 
   hun website: https://www.sportcity.be/content/12-clubkleding 
 
Gelieve ervoor te zorgen dat ook de medische fiche die u ontvangt samen met deze brief snel in orde 
is en teruggegeven wordt aan de betrokken leiding. 

We geven jullie alvast enkele belangrijke datums mee: 
Ook dit sportjaar organiseren wij een pasdag waarop je nieuwe en tweedehandskleding kan 
aanschaffen. We hebben er deze keer voor gekozen om dit te spreiden naar twee momenten. Deze 
zullen plaatsvinden op zaterdag 8 oktober 2022 van 10.00u t.e.m. 12.00u en op vrijdag 14 oktober 
van 18.00u t.e.m. 20.00u en gaan door in de vergaderzaal van de sporthal (onderaan de trap). 
Hiervoor ontvangt u binnenkort een aparte brief met de nodige afspraken. 
 
We willen jullie ook al warm maken voor onze brevettendag op zaterdag 13 mei 2023. Al onze leden 
gaan het hele jaar door samen met de leiding aan de slag om hiervoor te oefenen. Tijdens de 
brevettendag krijgen ze de kans om te tonen wat ze allemaal geleerd hebben aan mama, papa, 
broer, zus, oma, opa , … Op het einde van de dag krijgen ze allemaal een eigen diploma en hebben 
ze, door al dat harde werk, ook nog wel iets anders verdiend. Meer info hierover volgt later. 
 
Een vereniging draaiende houden vraagt veel werk, daarom zijn we op zoek naar helpende handen. 
Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken en ons bestuur te versterken? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Spreek zeker iemand van ons team aan of neem contact op via onderstaande 
contactgegevens want vele handen maken licht werk. 
 
E-mailadressen bestuur 
Algemene informatie:     info@rustroestmerksplas.be 
Financiële vragen:              administratie@rustroestmerksplas.be 
Inschrijvingen allerlei:(sportjaar, uitstappen, …)           inschrijvingen@rustroestmerksplas.be 
Kleding:          kledij@rustroestmerksplas.be 
Secretariaat:                                 secretariaat@rustroestmerksplas.be 
 
 



  Turnkring Rust Roest Merksplas VZW 
Opstal 10 

2330 Merksplas 
info@rustroestmerksplas.be 
www.rustroestmerksplas.be 

RPR Turnhout 
Ondernemingsnummer: BE 0899.598.091 

  Rekeningnummer KBC:  BE70 7330 5167 1425  

 
Wij wensen jullie alvast een heel sportief jaar! Mochten er vragen zijn, kan u steeds contact 
opnemen met de leiding of het bestuur. 

Met sportieve groeten 
Bestuur en leiding Turnkring Rust Roest Merksplas VZW 

Contactgegevens: 
GSM: 0471/96 21 50  
E-mai: info@rustroestmerksplas.be  
Website:  www.rustroestmerksplas.be 


