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Beste sympathisant, 
 
 
In volgende brochure vindt u meer informatie over onze vereniging. 
 
De doelstelling van deze brochure is enerzijds de lezer een beeld te geven van het reilen 
en zeilen van onze vereniging en anderzijds geïnteresseerde sponsors aan te moedigen 
om onze club te steunen. 
 
Het doel van sponsorschap is tweedelig: enerzijds dienen we als club voor te zorgen dat 
we onze financiën in evenwicht houden en te allen tijde kwaliteit kunnen blijven bieden. 
Anderzijds zouden we graag een return willen geven aan de sponsor in de vorm van 
publiciteit.  
 
Waarom sponsoren zult U waarschijnlijk denken? 
 
Door onze club te sponsoren kan een bedrijf publiciteit maken en kan het bedrijfsleven 
ertoe bijdragen dat non-profit sportclubs een kwaliteitsvol sportaanbod kunnen leveren 
aan vele kinderen en volwassenen die wekelijks een sport beoefenen in clubverband. 
 
Wij hopen dat deze brochure U een duidelijk beeld geeft van onze vereniging. 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 

 

 

 
Magda Steenhouwer 
Voorzitster  
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Gegevensfiche 

 
Officiële Naam: Koninglijke Turn- en dansvereniging Populaire Halle vzw 
Roepnaam:  Populaire Halle 
Stichting:  de club werd op 1 oktober 1897 opgericht 
Legale vorm:  Vereniging Zonder Winstoogmerk 
   Ondernemingsnummer: 0830.799.852 
   Statuten neergelegd bij de rechtbank van koophandel te Brussel 
Zetel:                 Nijvelsestwg, 96 – 1500 Halle 
Website:  www.populaire-halle.be 
E-mail:                contact@populaire-halle.be 
Lid van:  sportraad Halle 
Federatie:  "Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw" 
Verzekering:  verzekering tegen persoonlijke aangevallen (PO) en BA 
 
Kwaliteitslabel: Q4Gym-certificaat op 09/03/2020 

 
Geschiedenis van KVT Populaire Halle 
 
Populaire Halle bestaat dit jaar 125 jaar 
Een kleine historiek: 
Er bestond al een turnkring in 1878 met aan de leiding de heren Jules Serre, Parmentier en 
Paternoster. 
In 1888 werd vervolgens de “Cercle de Gymnastique et d’Escrime” opgericht onder het 
voorzitterschap van de heer Henri Borremans. 
Deze twee verenigingen hebben in 1897 de “La Populaire” opgericht. Aan het hoofd van de 
nieuwe turnvereniging stonden toen de heren Adolphe Van Steenwegen, Louis Serre, Arthur 
Langhendries en vele anderen. 
In 1900 werd de heer Emile Remé verkozen als voorzitter en werd de heer Jules Austraet 
aangesteld als sportief directeur. 
Van 1920 tot 1926 fungeerde de heer Henri Roggemans als voorzitter. 
Van 1926 tot 1964 werd het voorzitterschap waargenomen door de heer Jules Jacmin, de vader 

van onze latere ere voorzitter Jean Jacmin. 
In 1964 is de heer Joseph Vandenborre voorzitter geworden en dit tot 1979. Joseph had toen de 
mooie leeftijd van 90 jaar bereikt. 

Sinds 1979 tot 2009 was de heer Armand Deridder voorzitter van de Populaire. Hij kon 
rekenen op zijn trouwe medewerkers Marie en Sabine Bonnewijn, Victor Delmé, Pierre 
Pex, Jean Vanés en de al overleden Joseph Roggemans en een hele ploeg trouwe 
medewerkers van de turnkring. Armand bleef 30 jaar voorzitter. 
 De heer Armand Bois d’Enghien was gedurende 40 jaar turner en penningmeester van 
de Populaire. 
 

http://www.populaire-halle.be/
mailto:contact@populaire-halle.be
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De turnkring vierde zijn honderdste verjaardag in 1979 en telde toen 432 actieve leden. 
De lessen werden gegeven door 18 lesgevers en helpers. 
Vanaf augustus 2009 nam voor het eerst in de geschiedenis van de Populaire een vrouw 
het roer over, Magda Steenhouwer. 
De Populaire telt momenteel meer dan 300 actieve leden, 32 vaste lesgever en een 
bestuur : 
 
 
 
 
 

Bestuur 2022-2023 
 
Voorzitster 
Magda Steenhouwer, Nijvelsesteenweg 96, 1500 Halle 
Penningmeester 
Patrick Terrasse, Dorpslaan 28, 1501 Buizingen 
Secretariaat 
Gilberte Vanhorenbeeck, Patrijzenlaan 15, 1501 Buizingen 
Ledenadministratie: 
Riet Deridder, 
Magda Steenhouwer 

Sporttechnische coördinator: 
Vankerckhoven Sarah 

Bestuursleden 
 Evennementen: Daniel Nerinckx, Lindenlaan 22, 1500 Halle 
Q4Gym coördinator: Chokier Yannick, Plutsingen  
Materiaal meester: Sven Bardijn, Plattesteen 20 , 1500 Halle 
Website: Dirk  
 

Clarisse Basteleus, Labbeekstraat 78,1500 Halle 
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voorzitter
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Financieel 
beheerder

P.Terrasse

Website

D. Amelinckx

Sponsoring

Secretariaat
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Vanhorenbeeck

Q4Gym 
coördinator
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Algemeen 
coördinator

S.Vankerckhove
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Coördinator 
kleuters

E.Vundelinckx

Coördinator regrea 
turnen/airtrack en recrea 

trampoline

M.Steenhouwer

Coördinatie dans

V. Vanderbeek

Coördinatie volwassenen

M. Vanholst

Materiaalmeester

S.Bardijn

Coördinator

Wedstrijdtrampoline

K.Defrijn

Coördnator TT meisjes

R. Walravens

Ledenbeheer

M. Steenhouwer

R. Deridder

website

D. Amelinckx

Evenementen

D. Nerinckx

Afgevaardigd
e 

regiobestuur

C. Basteleus

Vrijwilliger 
verantwoordelijke

S. Bardijn

Vrijwilliders

Ondervoorzitter Ere voorzitter
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Juryleden 

 

Magda Steenhouwer  Dubbele minitrampoline IV 
                                                            Recrea TT 
Fabienne Boedt   Dubbele minitrampoline IV 
                                                            Maxitrampoline  IV 

Regine  Vaneghem  Maxitrampoline  IV 

Chokier Mauro   DMT    IV 

Bardijn Lennert   DMT    IV 
         Maxitrampoline  IV 

Uyttersprot Aaron   DMT    IV 
     Maxitrampoline   IV 

Julie Demol   Dans    IV 

Femke Boon   Dans    IV 

Riet Deridder   Recrea AT-LM-TU recrea 

Inès Van Rossem  Recrea AT-LM-TU recrea 
 

Sarah Vankerckhoven  Recrea AT-LM-TU recrea 
                                                            TT   recrea 

Ruth Walravens   Recrea AT-LM-TU recrea 

Tania Putzeys   Recrea AT-LM-TU recrea 

Engels Chatlotte  Recrea AT-LM-TU recrea 

Clarembeau Lana  Recrea AT-LM-TU recrea 
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Activiteiten 
 
Algemene vergadering met receptie /BBQ bestuur ,lesgevers en vrijwilligers (jaarlijks) 
Opendeurmaand in september 
Bijscholingen lesgevers op kaderweekend 

Bezoek van Sinterklaas voor de kleuters (jaarlijks) 
Brevet kleuters (jaarlijks) 
Turn- en dansfeest (jaarlijks) 
Clubkampioenschap (2-jaarlijks) 
Winterresaurant (jaarlijks) 
Activiteit voor bestuur en lesgevers (jaarlijks) 
Wedstrijden DMT en maxi trampoline I -  C- B en A niveau. 
Wedstrijden TTm en airtrack recrea niveau 
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Lidmaatschap 
 
Iedereen, die wil, kan aansluiten bij onze vereniging na betaling van zijn lidgeld. 
In het lidgeld is inbegrepen: 
Lesgeld 
Administratie 
Huur van de zaal, 
Toestellen 
Verzekering tegen ongevallen en burgerlijk aansprakelijkheid 
Deelname aan de wedstrijden 
Lidmaatschap “Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw” (Gymfed) 
Abonnement op tijdschrift “Zot van Gym” 
Lidkaart van de federatie waarmee de leden korting krijgen bij activiteiten van de 
federatie. 
Ieder lid ontvangt ons 3- maandelijks clubtijdschrift “’t Populairke” 
 
 

Clubwerking – Missie en visie 

 

• De Koninklijke Turn- en Dansvereniging Populaire Halle vzw wil gezonde, 

aangename en verantwoorde gymnastiek en dans aanbieden voor alle leeftijden, tegen tarieven 

die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 

• De club staat open voor alle leeftijden vanaf eerste kleuterklas.  Gymnasten van beide 

geslachten kunnen in de club terecht. Wij staan open voor andere nationaliteiten, zonder 

onderscheid van taal of godsdienst. 

De club staat ook open voor samenwerking met scholen en stadsbestuur. 
 

De vereniging mag diverse evenementen inrichten die bijdragen tot een nauwer contact  
met haar leden onderling, met hun familie, vrienden en relaties, alsook met alle 
sportverenigingen of organisaties. 
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan 
in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover 
de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij is opgericht. De 
vereniging eigent zich het recht toe deel te nemen aan andere sportactiviteiten. Dit alles 
in de meest ruime zin. 
 
 



     

                                                                                                                                                                                             
Gesticht in 1897  -  Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen  -  Stamnr 230 
 

KTDV Populaire Halle vzw                                                                                              contact@populaire-halle.be 
0830.799.852 / RPR afdeling Brussel                                                                                    www.populaire-halle.be 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 
Aanbod  
 

Om deze missie te verwezenlijken bieden wij op een kwaliteitsvolle wijze turnen en 
dans aan. 

 
• Sporttakken die we aanbieden 

 

De Koninklijke Turn- en Dansvereniging Populaire Halle vzw bestaat uit 3 grote pijlers: 

• Recreatief turnen en dansen  

• Wedstrijd gerichte trampoline, dubbele mini trampoline , airtrack en TT meisjes 

• Volwassenen 

 Evenwicht tussen prestatie en recreatie  

− nadruk op sporten voor het plezier 

− iedereen komt aan bod 

− aanbod voor alle leeftijden 

− ex-competitieleden kunnen nog terecht in de recreatie 

• Tot wie richten we ons 

De vereniging richt zich zowel naar de jongeren als naar de volwassen . 
 

Jongens Meisjes Gemengd 

 TT meisjes (6u) 

 

Jongeren 

Gymtopia  (1ste en 2de lj.) 

Meisjes 2 en jongens 2  (3de en de lj.) 

Meisjes en jongens 3 (4de en 5de leerj) 

Meisjes en jongens 4 (vanaf middelbaar) 

 Trampoline recreatief van 6 tot  ……. 

Airtrack 

Turnkriebeltjes 

Danskriebeltjes 

Urban 1   (1ste en 2deen 3de  lj.) 

Urban  2  (4de en 5deen 6de lj.) 

Urban Teens1 en 2 (vanaf 1ste middelbaar)   
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Wedstrijd 

Trampoline en DMT 

Pop Generation (tot 2021) 

Airtrack 

Volwassenen 

Cardio  

Conditiegym/figuurtraining 

Step 

Dance +18j 

 

 

Turnkriebeltjes (vanaf 1ste kleuterklas) 

De algemene ontwikkeling en plezier beleven aan bewegen staan centraal. Het kind 
leert in de turnvereniging spelenderwijs motorische vaardigheden zoals klimmen, 
klauteren, tuimelen, hangen, slingeren ….  Bovendien krijgen de kleuters de kans, om 
te gaan met andere kinderen, simpele richtlijnen te volgen, sociale vaardigheden te 
ontwikkelen, …..  allemaal belangrijke aspecten die de opvoeding ondersteunen. 

 

Danskriebeltjes (vanaf de 2de kleuterklas) 

De kleuters gaan op ontdekkingsreis in de wereld van de dans. Improviseren en 
bewegen op muziek vormen daarbij de basis van de lessen. Spelenderwijs leren 
kleuters de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam kennen. 

Kleuterdans is niet alleen geweldig leuk, het draagt bovendien zijn steentje bij aan de 
ontwikkeling van het kind. Niet alleen de muzikaliteit en het ruimtegevoel, maar ook 
de grove motoriek, coördinatie en concentratie worden gestimuleerd. 

Natuurlijk worden alle opdrachten muzikaal begeleid, zodat vanaf het begin muziek, 
beweging en dansplezier samengaan. 

  

Urban 1 en 2 

Bij de Urban Kids wordt op een speelse manier de basispassen van het dansen 
aangeleerd op een aangepast muziekgenre. De nadruk wordt gelegd op het aanleren en 
verfijnen van de basistechniek. 

  

Urban Teens  
Bij de Urban Teens, wordt al meer het accent gelegd op de afwerking en combinatie 
van de verschillende danspassen. Het muziekgenre wordt aangepast aan de leeftijd 
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van de groep. Na een degelijke opwarming worden de verschillende basistechnieken 
aangeleerd. Ook wordt er stapsgewijs een volledige choreografie aangeleerd. 

 

 

Gymtopia en Basisgym (meisjes en jongens turnen) 

Gymtopia wordt aangeboden aan kinderen van 1ste en 2de leerjaar. Basisgym vanaf 3de 

leerjaar tot +18j. Bij deze groepen staan plezierbeleving, motorische ontwikkeling, 

gymnastische basisvorming en sociale contacten centraal. Ze maken kennis met alle 

toestellen en kunnen op individuele basis en volgens eigen tempo 

gymnastiekvaardigheden aanleren. 

We werken met het programma “Gym stars” en bijbehorende sterren. Waar ieder kind 

kan schitteren. Ook de ouders kunnen de vorderingen volgen in het gymboekje, dat in 

het bezit is van iedere gymnast (bij de inschrijving). 

 

Trampoline en airtrack 

Naast de traditionele turnlessen kunnen gymnasten terecht bij de groep trampoline 

(hier komen mini-, dubbele mini- en maxi- trampoline aan bod). 

Airtrack is een voorbereiding op tumbling. 

 

Volwassenen 

Het aanbod voor volwassenen is ook uitgebreid. Hierbij zijn plezierbeleving, sociaal 

contact en fysieke fitheid belangrijk. 

We zijn flexibel : lessen worden aangeboden op verschillende dagen: maandag, vrijdag, 

woensdag. Wie wegens opvang van kinderen maar om de 14 dagen kan komen komt 

dan 2uur in die week. 

Bewegen is hier belangrijk. De oefeningen zijn erop gericht de spieren en gewrichten 

soepel te houden en de conditie en uithouding te verbeteren.  

Er is ook een uurtje dans voorzien, wie afhaakt bij de wedstrijdploeg kan hier terecht. 

Wedstrijdploegen 

Wedstrijden nemen we deel aan: 

• maxi trampoline , niveau I, B, C  

• DMT , niveau I ,A, B,  

• Dans: Pop Generation (tot 2021) 
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• TT meisjes recreaniveau 

• Airtrack 

 

Voor trampoline worden de meer getalenteerde springers geselecteerd uit de 

recreatieve groepen. De leden van de recreatiegroepen kunnen als eerste  

doorstromen naar de wedstrijdgroep. De leiding van de wedstrijdgroep beslist hier 

gezamenlijk over op basis van een aantal testen. Dit gebeurt in overleg met de 

leiding van de recreatiegroep. Leden van andere verenigingen worden pas in 2de 

instantie toegelaten tot de wedstrijdgroep. Jongere kinderen tot 10 jaar hebben 

voorrang. 

TT meisjes (6u) is gemengde groep qua niveau. Deze groep is na een selectie. Dit 

geldt ook voor aitrack 

      Zij nemen deel aan wedstrijden bij gym & dans, recrea wedstrijden airtrack     
                       En toestelturnen bij de gymfed. 
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Uitslagen seizoen 2021-2022: Dubbele mini trampoline 
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Maxi trampoline 
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Airtrack en toestelturnen recrea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/12/2021 Plaats 6/02/2022 Plaats 27/03/2022 Plaats 2/3  april 2022 Plaats

Gobert Diede ♀ 2014 D 8 JAAR 52,50 1ste 70,10 2de

Boon Lieze ♀ 2012 D 9-10 JAAR 96,950 goud 55,30 3de 73,45 1se 73,150 1ste

Sterckx Renée ♀ 2012 9-10 JAAR 69,00 3de 69,500 2de

Dehantschutter Mette 9-10 JAAR 95,400 zilver

Guinta Flavia ♀ 2010 D 11-12 JAAR 92,600 brons 57,60 1ste 42,00 1ste 43,850 2de

Villé Floor ♀ 2010 D 11-12 JAAR 57,57 2de

Dehantschutter Noor ♀ 2011 D 11-12 JAAR 101,600 zilver 57,20 1ste

Poket Yael ♀ 2011 D 57,03 2de 75,50 1ste

Hermans Mila ♀ 2011 D 11-12 JAAR Zilver 57,00 3de 43,15 3de 46,400 5de

Stroobant Aaike ♀ 2011 E 11-12 Jaar 49,47 9de 75,05 2de 75,300 2de

Germain Celia ♀ 2009 D 13-14 Jaar 104,300 3de 55,87 1ste 43,00 1ste

Steenhouwer Jana ♀ 2006 D 15-16 JAAR 58,27 1ste 49,50 2de

Dupont Juliette ♀ 2013 C 9-10 JAAR 109,950 goud 53,20 1ste 44,65 1ste

Pint Ines ♀ 2012 C 9-10 JAAR 105,600 goud 53,15 2de 45,75 1ste

Brackx Lore Lore ♀ 2011 11-12 JAAR Goud 46,800 1ste

Van Groeningen Karah Kara ♀ 2010 C 13-14 JAAR Goud 52,55 1ste 46,40 1ste 48,750 2de

Demunter Ada ♀ 2010 C 11-12 Jaar 50,05 2de

Denayer Yanaika ♀ 2008 C 13-14 JAAR 109,700 1ste 57,35 1ste 48,600 1ste

Villé Ella 45,14 3de

Soutaer Emma ♀ 2007 15-16 JAAR 112,400 1ste 57,85 1ste

Engels Charlotte ♀ 2006 15-16 JAAR 57,40 2de 50,40 1ste

Denayer Rani ♀ 2004 B 17+ JAAR 105,400 3de 54,75 5de

Airtrck ToestelturnenToestelturnenAirtrack
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Mogelijkheden tot sponsoring 

 
Uw bedrijf zal zich ongetwijfeld bewust zijn van het belang om geafficheerd te worden 
als bedrijf dat “maatschappelijk ondernemen” belangrijk vindt. 
Onze vereniging staat open voor alle vormen van sponsoring. 
Enkele voorbeelden: 
. Advies en dienstverlening: Vaak is er een deskundige in huis die ons kan helpen te 
denken aan specialisten op het gebied van p.r., publiciteit, promotie, secretariële 
ondersteuning, misschien hebt u een eigen drukkerij,… 
Kortom allerlei mogelijkheden die ons van nut kunnen zijn voor een goede werking. 
 
. Verzorging van de promotie bv. drukken van posters en/of boekjes, plaatsen van 
advertenties. 
 
. Ter beschikking stellen van goederen voor een van onze activiteiten. 
Bv.  - Tafels, stoelen, partytent(en) voor het 2 jaarlijkse clubkampioenschap 
 -  Prijzen voor onze quiz of tombola van de jaarlijkse pensenkermis. 

-  fruit, snoep, chocolade, speelgoed, plastieken zakken, enz.… dat de Sint kan 
uitdelen aan   
    onze kleinste gymnasten. 
 

. Financiële steun.  
 
O.a. om de leden regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de 
vereniging en de resultaten van de wedstrijdploeg, wordt 3 maandelijks een clubblad  
(’T Populairke) uitgegeven waarin Uw bedrijf en Uw logo en/of slogan kan plaats 
krijgen. 
 
P.O.T.K. - 1 A5 pagina 
  -  Website 
  -  Alle drukwerk 

-  Vermelding van Uw bedrijf achter op de T-shirts van de leden en/of                
    vermelding van Uw bedrijf achter op het trainingpak van onze  
    wedstrijdploeg. Men moet rekening houden met de toegelaten    
    afmetingen van de federatie. 
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Sponsorovereenkomst  
 

Tussen : Koninklijke Turn- en Dansvereniging Populaire Halle vzw  
        
En:  (naam + adres).……………………………………………………….. 

           ……………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………… 

Beide partijen verklaren een overeenkomst betreffende sponsoring van de vereniging te 

hebben afgesloten. 

De  overeenkomst wordt aangegaan voor (aan te kruisen) :  

 

Clubblad Prijs  

¼ A5 50   

½ A5 70   

A5 120   

A4 210   

Website    

Sponsorpagina 100   

Hoofdpagina 125   

Flyers    

Minimaal 5 per seizoen 50   

Briefwisseling / Mail    

Minimaal 5 per seizoen 50   

Affiches    

3 grote evenementen 100   

Kledij (*)    

T-shirt 
Eigen 

beheer 
  

Training 
Eigen 

beheer 
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(*) bepalingen zie Sponsordossier 

 
 

De sponsor verplicht zich hiermede tot betaling van een bedrag van €……..…….. 
         

⃞  contant bij ophalen advertenties  

⃞   te storten op rekeningnummer BE48 0680 7304 1027 op naam van Koninklijke    

Turn- en dansvereniging Populaire Halle vzw 

 ⃞  betaling gebeurt na ontvangst van debet nota met bewijsexemplaar onmiddellijk na     

 het eerste nummer. 
 
Deze overeenkomst is gesloten voor een duur van 1 jaar ingaande op 1 september  

2022 

 

De overeenkomst zal na het verstrijken van de periode van rechtswege eindigen zonder 

dat daartoe enige opzegging vereist is. De sponsor heeft evenwel een optie tot 

verlenging van de overeenkomst onder vergelijkbare / andere voorwaarden. 

 

De partijen zullen daartoe voor afloop van deze overeenkomst met elkaar in overleg 

treden. 

 

De club verplicht zich ertoe de afgesproken duur en vastgelegde afspraken na te komen. 

In tweevoud opgemaakt te    Halle… op ………/09  /2022 

Getekend:  

Sponsor       Vereniging 
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Naam:        Naam: Magda Steenhouwer 

 

U kunt ook kiezen tussen deze andere formules: 
 

 
1) 100,00 € ½ A5 in ’T Populairke 

Website (vermelding van Uw bedrijf zichtbaar voor iedere bezoeker 
van onze site) 

 
2) 150,00 € ½ A5 pagina in het clubblad 
  Vermelding op de website 

Flyers: om onze belangrijkste activiteiten (turnfeest, 
clubkampioenschap...) te promoten worden er flyers gedrukt met Uw 
bedrijfslogo. 

 
3) 250,00 € ½ A5 pagina in ons clubblad 
  Vermelding op de website 

Alle drukwerk (uitgezonderd affiche): Uw bedrijf wordt vermeld in de 
kop of voettekst van de briefwisseling. 

 
4) 300,00 €  1 A5 pagina 
  Website 

Alle drukwerk (+ affiche): logo en/of slogan van Uw bedrijf op de 
affiches van de speciaal evenementen die door de club georganiseerd 
worden. 

 
5) P.O.T.K. 1 A5 pagina 
  Website 
  Alle drukwerk 

Vermelding van Uw bedrijf achter op de T-shirts van de leden en/of 
vermelding van Uw bedrijf achter op het trainingpak van onze 
wedstrijdploeg. Men moet rekening houden met de toegelaten 
afmetingen van de federatie. 

 
 
 
 
 
 



     

                                                                                                                                                                                             
Gesticht in 1897  -  Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen  -  Stamnr 230 
 

KTDV Populaire Halle vzw                                                                                              contact@populaire-halle.be 
0830.799.852 / RPR afdeling Brussel                                                                                    www.populaire-halle.be 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 
  


