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Nieuwsbrief juni
Inschrijvingen turnjaar 2019-2020
In de week van 18 juni ontvangen alle actieve leden via
mail hun nieuwe niveaugroep.
Van 1 juli tot en met 20 juli 2019 volgt de
inschrijvingsperiode voor het komende turnjaar ‘19-’20.
Enkel de actieve leden kunnen dan al inschrijven.

Turnkampen
Het eerste turnkamp gaat door van 1 tot en met 5 juli.
Tijdens deze sportieve week verwachten we de
ingeschreven leden van de groepen wit/ wit pro/ geel/
beloftevolle jongeren. Aansluitend van 8 tot en met 12
juli kunnen de gevorderde gymnasten van de groepen
oranje t.e.m. zwart en van poema t.e.m. lynx zich komen
uitleven. We wensen iedereen alvast een sportief en
leerrijk turnkamp toe!

NIEUW volgend turnseizoen: jongensgroep
Na een paar jaar trainen in de nieuwe sporthal Schotte merkten we dat er bij de jongens
turnuitdagingen ontbraken. Bij de huidige indeling van de groepen kwamen de specifieke
jongensoefeningen te weinig aan bod.
Voor het seizoen 2019-2020 hebben we dan ook beslist om de jongens vanaf niveau witpro te groeperen. De eerste week trainen alle jongens
samen en nadien zal er een opsplitsing in 2 groepen
komen op basis van hun niveau. Beide jongensgroepen zullen op dezelfde dag trainen.
We hopen hiermee de jongens een grotere uitdaging
te bieden. Jongens geboren in 2013 trainen nog samen
met de meisjes in de groep WIT.

NIEUW in Aalst: ‘sportwijk Schotte’
Sport Vlaanderen lanceerde een projectoproep voor lokale besturen die streven naar
vitalere sportclubs. In een eerste fase worden samenwerkingen opgezet tussen 3
sportclubs in Aalst: atletiekclub ALVA, Pit Stop sportacademie en de Koninklijke Turnkring
Aalst. In de volgende fase van het project moeten deze 3 clubs zich verankeren in een
sociaal-maatschappelijk netwerk om zo een echte sportwijk te vormen.
Met als doel het optimaliseren van:
● de cluborganisatie en -werking
● het sportaanbod
● de sociaal-maatschappelijke meerwaarde
Het project wordt vanaf 1 oktober
gesubsidieerd door Sport Vlaanderen.

Tot in september

2019

Wedstrijdnieuws
Acro
●

Belgisch kampioenschap AB (31/0502/06/2019)
o B 11-19 duo
▪
Lisa en Jasmine: ZILVER
o B 11-19 trio
▪
Jill, Romy en Lisa: 5de

Toestelturnen

Tumbling
•

Teamcup 1 (26/05/2019)
o Team: 4de
∎
Sara
∎
Nayah
∎
Nore
∎
Amber
o Team: 8ste
∎
Helena
∎
Marthe
∎
Amy
∎
Olivia
∎
Anke

•

Selectiewedstrijd WAGC (1/06/2019)
o A - 11 jaar meisjes
∎
Amy: 1ste
o A – 13-14 jaar meisjes
∎
Sara: 1ste

