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Informatie en huisregels AVGV  
 
 

 
Welkom bij AVGV.  
Deze regels zijn opgesteld om het turnen van uw kind zo leuk, maar vooral ook zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. 
 

- AVGV verwacht dat haar leden een kwartier van te voren aanwezig zijn om te helpen met het opzetten 

van de toestellen. Ouders mogen helpen bij het opzetten en opruimen van de toestellen. Dit wordt zeer 

op prijs gesteld.  

- Meisjes dienen een turnpakje te dragen tijdens de trainingen. Voor het vangen van een turnoefening is 

andere kleding niet geschikt. AVGV heeft clubpakjes die u kunt aanschaffen op 

www.turnstar.nl/AVGVSpijkenisse, dit turnpakje kost € 32,50. U mag uiteraard ook een ander turnpakje 

aanschaffen om in te trainen. Tijdens  turnwedstrijden moeten de leden het clubpakje dragen. 

- Jongens dienen een shirt met een kort broekje te dragen tijdens de trainingen.  

- Voor zowel jongens als meisjes geldt dat zij het beste op blote voeten kunnen trainen, indien dit 

vanwege medische redenen niet toegestaan is, worden turnschoentjes met een zachte/flexibele zool en 

antislip laag aangeraden.  

- Het haar moet uit het gezicht (m.u.v. een korte pony) en vastgebonden zijn. Bij voorkeur in een vlecht. 

- Sieraden zijn niet toegestaan met uitzondering van zeer kleine knopjes in de oren. 

- AVGV raad aan om kostbare spullen thuis te laten,  in geval van sleutels en mobiele telefoon, (die 

uitstaat, ) deze in de gymzaal te leggen. AVGV is  niet aansprakelijk voor diefstal of het kwijt raken van 

spullen.  

- Broertjes en zusjes moeten aan de kant blijven en mogen niet voorbij de gele lijn komen.  

- Ouders mogen zich niet mengen in de manier van lesgeven of op een andere manier de les verstoren. 

  

- Mocht uw kind verhinderd zijn om naar de les te komen, wilt u hem/haar dan afmelden bij de leiding. 

Graag via een sms of WhatsApp in verband met werk en school. De telefoonnummers van de leiding 

heeft u met het inschrijfformulier gekregen. Deze telefoonnummers mogen uitsluitend gebruikt worden 

voor AVGV turn gerelateerde onderwerpen en is niet bedoeld voor enige vorm van privé  gebruik.  

 

AVGV heeft één keer per jaar een ledenvergadering. Hier worden belangrijke zaken besproken omtrent de 

vereniging . Het is voor u en uw kind van belang als u hierbij aanwezig bent.  

 

Neem eens een kijkje op de Facebookpagina van AVGV. Hier komen interessante en leuke dingen voorbij. 

Het profiel is afgeschermd en dus alleen te bekijken als u of uw kind lid is van deze pagina. 

 

Groep Contributie per kwartaal via automatische incasso 

Recreatie 4 t/m 15 jaar (1 uur les) €  30,00 

Recreatie vanaf 16 jaar (1 uur les) €  36,00 

Recreatie plus (2 uur les) (op uitnodiging) €  60,00   (incl.1x per maand 2½ uur training in H’sluis) 

Selectie (5 uur les) (op uitnodiging) € 105,00  (incl. 1x per maand 2½ uur training in H’sluis) 

Inschrijfgeld (eenmalig bij eerste inning van machtiging) €    5,00 

 
 
Met vragen kunt u altijd bij de leiding en het bestuur terecht.  
Bestuur : 0181-636564  of stuur een mail naar:  avgvturnen@gmail.com 
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