
 

 

2018-2019 Eetfestijn 

Hartelijk dank voor jullie talrijke 

aanwezigheid op ons jaarlijks 

eetfestijn! De opbrengst kan onze 

turnkring goed gebruiken voor 

kleine materialen die het 

gymnastisch leren aantrekkelijk 

maken. Een ander deel van de 

opbrengst zal gespendeerd 

worden aan de vorming van onze 

trainers. 

Samen naar het Gymgala 

We hebben nog steeds enkele tickets voor het Gymgala op zondag 16 

december 2018. Je kan meerijden met de bus naar de Lotto Arena (€ 36) of 

je bestelt enkel een ticket voor de voorstelling (€ 28). 

Praktische info: 

 Vertrek met de bus: 12.30 uur stipt aan het sportcomplex Schotte, 

terug aan sportcomplex Schotte +/- 18 uur. 

 Start voorstelling: 14 uur, einde van de voorstelling: +/- 16.45 uur. 

 

Je kan nog inschrijven tot 28 november via de website 

(www.turnkringaalst.be). De inschrijving is pas geldig na betaling op het 

rekeningnummer: BE 81 7440 6273 3024 

 

Voor meer info, neem gerust contact op via het mailadres 

gymgala@turnkringaalst.be 

In de kijker: tumbling 

Tumblers uit Aalst aan het werk in Sint–Petersburg 

Op zondag 11 november vertrokken drie jonge tumblers van de Koninklijke 

Turnkring Aalst naar Sint-Petersburg, Rusland om er deel te nemen aan de 

World Age Group Competitions (WK voor de jeugd). Jonge toppers van 

over de hele wereld zullen aanwezig zijn: USA, Frankrijk, GBR, POR, Australië 

… Nore Schockaert (11 jaar), Sam Vanden Berghe (12 jaar) en Sara Neyrinck 

(13 jaar) zullen er ons land vertegenwoordigen. De coach Sarie Steenackers 

zal mee de Belgische delegatie  begeleiden. 

Nieuwsbrief november    
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“De belangrijkste doelstelling voor onze meisjes is ervaring opdoen. Ze zijn 

nog jong en hebben nog veel te leren op internationaal niveau. Anderzijds is 

de motivatie zeer hoog en hebben ze ambities om het beste van zichzelf te 

geven. Vorige maand nog namen ze alle drie deel aan de Loulé Cup in 

Portugal. Dit was een zeer goede test die ze allen goed doorstaan hebben. 

Sam haalde er zelfs een finale tussen enkele wereldtoppers! Of een finale 

tijdens de WAGC mogelijk is? 

Alles kan in de tumblingsport 

maar het belangrijkste is dat 

ze hun persoonlijke 

doelstellingen behalen” zegt 

headcoach Natalie De Neef 

van KT Aalst. 

 

Wijnactie 

Deze competitiegroep wil in 2019 terug een zomerstage organiseren onder 

leiding van de Britse topcoach Mickey. Hun wijnactie is het ideale financiële 

duwtje in de rug. Wil je ook je steentje bijdragen, dan kan je een fles witte of 

rode wijn en/of een fles cava bestellen. Dit is misschien een tof initiatief bij 

het naderen van de feestdagen! 

We need you! 

We zoeken enthousiaste mannen/ vrouwen, helpende 

handen, meedenkers, … om ons team van vrijwilligers nog 

sterker te maken. 

 

• Wil je graag de ouders van de recreagroepen 

vertegenwoordigen? 

• Wil jij onze vrouwelijke API* (aanspreekpunt voor persoonlijke 

integriteit) worden? 

• Heb je de nieuwe GDPR , privacy wetgeving, in de vingers? 

• Ben je goed in boekhouden? 

• Wil je meewerken aan ons sponsorbeleid 

• Wil je deel uitmaken van ons team? 

 

Dan kijken we uit naar je mailtje: info@turnkringaalst.be 

 

* Wat doet een API? 

Bij de API kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders en andere 

betrokkenen bij de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij 

mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt steeds met de nodige 

discretie behandeld en opgevolgd waar nodig. We vinden het belangrijk 

dat er zowel een mannelijk als een vrouwelijk aanspreekpunt is. Kris De 

Coorde engageert zich hiervoor reeds in onze club. Je kan de API steeds 

bereiken via api@turnkringaalst.be 
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