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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
Een nieuw seizoen start steeds 

hoopvol. Hoop op een vlotte 

werking, hoop op goede resulta-

ten op wedstrijden, hoop op veel 

nieuwe leden. Dat laatste loopt 

alvast als een trein. Ons leden-

aantal blijft maar toenemen, 

waarvoor we u alvast hartelijk 

willen danken. Het doet deugd 

om het vertrouwen te krijgen. 

 

Verder vindt u in dit nummer 

vooral praktische informatie om-

trent de terugbetaling van (een 

deel) van uw lidgeld, onze aan-

sluiting bij Kompas en de nieu-

we Europese regelgeving om-

trent uw privacy. We leggen 

haarfijn uit hoe wij daarmee om-

gaan en wat onze visie erover is. 

We stellen u ook onze vertrou-

wenspersonen en ons aanpreek-

punt integriteit voor. 

 

Neem zeker een kijkje naar ons 

organigram op pagina 9. We zijn 

nog dringend op zoek naar ge-

schikte personen voor de invul-

ling van een aantal belangrijke 

functies die de werking van onze 

club kunnen verbeteren. 

 

Op de achterflap van deze editie 

vindt u ook een overzicht van al  

onze lessen. Zo weet u in een 

oogwenk wanneer u verwacht 

wordt op onze club. 

 

En wil u ons graag steunen zon-

der ook maar 1 cent uit te ge-

ven? Blader dan maar verder en 

ontdek Trooper. 

 

Een heel Populairke vol interes-

sant leesvoer. Veel plezier. 

 

Magda Steenhouwer 

voorzitter 

KALENDER 2018 - 2019 
VR 28 september  Kampioenenviering Raadzaal stadhuis 

ZO 7 oktober  
Bijscholing lesgevers dans 
Geen les voor Pop Generation Youth 

Gent 

ZA & ZO 20 en 21 oktober 
Bijscholingen lesgevers turnen 
Geen turnlessen dit weekend 

Gent 

 
29 oktober t.e.m.  
4 november 

Herfstvakantie - geen les 
Uitgezonderd wedstrijdploegen 

 

ZO 11 november Wapenstilstand - geen les  

 
24 december t.e.m. 6 
januari 

Kerstvakantie - geen les  

ZA & ZO 23 en 24 februari  Winterrestaurant Het Vergeet-mij-nietje 

 4 t.e.m. 10 maart 
Krokusvakantie - geen les 
Uitgezonderd wedstrijdploegen 

 

ZO & MA 31 maart en 1 april 
Carnaval Halle - geen les op zondag en 
maandag, wel op zaterdag 

 

 1ste week april Sterren Turnzaal 

 8 t.e.m. 22 april Paasvakantie - geen les  

WOE 1 mei Feest van de arbeid - geen les  

ZO 5 mei  Dansfeest CC Ât Vondel 

ZA 18 mei  Clubkampioenschap Turnzaal 

DO - ZO 30 mei t.e.m. 2 juni Hemelvaart - geen les  

ZO & MA 9 en 10 juni Pinksteren - geen les  

ZO 30 juni Laatste les Turnzaal 

populaire-halle.be/calendar-created 
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Uw advertentie hier? 

 

Neem contact op met de voorzitter. 
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HOE EN WAT MET UW PRIVACY? 

Bij KTDV Populaire streven we voortdurend naar 

vooruitgang en verbetering, daarbij houden we jouw 

privacy goed in het oog. Jouw vertrouwen in onze 

vereniging is het allerbelangrijkste voor ons en we 

willen graag open zijn over welke gegevens we van 

jou verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat je rech-

ten zijn om die informatie te beheren. 

 

Op 25 mei 2018 ging de Europese regelgeving rond 

algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

van kracht, ook wel gekend onder de Engelse term 

General Data Protection Regulation (GDPR). Deze 

Europese wetgeving is een aanpassing van de priva-

cywetgeving van 8 december 1992 en bepaalt dat 

elke organisatie die persoonsgegevens gebruikt, op-

slaat of verwerkt zich in orde moet stellen met een 

aantal regels. 

 

KTDV Populaire heeft in het kader van die wetgeving 

haar privacyverklaring geüpdatet om je privacy rech-

ten te versterken en te verduidelijken. Wij gebruiken 

jouw gegevens enkel voor de werking van de club: 

bijvoorbeeld om je te kunnen verwittigen 

(nieuwsbrief, e-mail) over bepaalde activiteiten, om 

je lid te maken van de federatie, om een turnongeval 

aan te geven, om subsidies aan te vragen bij de stad 

Halle en nog andere club gerelateerde activiteiten. 

We geven je gegevens niet door aan derde partijen. 

We stelden een register op over onze gegevensver-

werking, waar je deze informatie allemaal kunt nakij-

ken.  

 

De volledige privacyverklaring vind je op onze websi-

te. Voor vragen of feedback over ons nieuw privacy-

beleid of de manier waarop we je informatie gebrui-

ken, kun je met ons contact opnemen. We helpen je 

graag!  
 

www.populaire-halle.be/download/Privacyverklaring_Populaire.pdf 

WIJ WILLEN EEN ECO-SPORTIEVE CLUB ZIJN 

1. Pas het S.T.O.P.-principe toe : Stappers, trap-

pers, openbaar vervoer, personen voertuigen. 
 

De club schreef zich in voor brons: we 

willen onze leden sensibiliseren om dit 

principe toe te passen. Dit geldt vooral 

voor onze gymnasten vanaf 12 jaar. Jon-

gere gymnasten kunnen dit eveneens al 

dan niet onder begeleiding van hun ou-

ders. 
 

Stappen of fietsen naar de club: 

• kost niets 

• stoot geen schadelijke stoffen zoals CO2 uit 

• is een goede opwarming en/of cooling-down 

• kan veilig via bijvoorbeeld trage wegen 
 

Detecteer knelpunten op uw route van en naar de 

sportclub (eventueel met foto), gevaarlijke kruispun-

ten, verkeersmisdrijven, ontbrekende signalisatie, 

verzamel deze knelpunten en deel ze mee aan het 

gemeentebestuur en lokale politie ter verbetering 

van de verkeersveiligheid in de omgeving van de 

sportclub. 
 

Zichtbare voetgangers: draag reflecterende kledij of 

een hesje en draag losse fietslampjes in donkere 

weersomstandigheden, kleef reflecterende stickers 

op de sporttas. 

2. Verklein de ecologische voetafdruk 
 

• Gebruik je herbruikbare drankfles: geen 

afval van plastiek flesjes. 

• Gebruik water van de kraan om je 

drankfles in de zaal bij te vullen, dan is 

ze zeker groot genoeg. Wij deden een 

aanvraag voor het plaatsen van een wa-

terfontein in onze turnzaal. We wachten 

af of die er komt. 

• Op onze evenementen werken we zoveel 

mogelijk met herbruikbare materialen: geen 

wegwerpbekers. 

 

3. Sorteer 
 

• In de turnzaal staan nieuwe afvalbakken (gift 

van de stad): één voor restafval en één voor 

PMD. Gelieve alles in de juiste afvalbak te de-

poneren. 

• We zamelen gebruikte cartridges in voor recy-

clage. 

• We zamelen dopjes in ten voordele van de op-

leiding van blindengeleidehonden. 

 

www.ecosportief.be 
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KOMPAS! EN ZIEKTEFONDS 

Kom!Pas 
 

De Kom!pas is een kortingspas 

voor vrijetijdsactiviteit bestemd 

voor mensen met een laag inko-

men. Als je in Halle woont en je 

hebt recht op verhoogde tege-

moetkoming in de ziekteverzeke-

ring, dan heb je waarschijnlijk ook 

recht op een Kom!pas. 
 

Mensen met een Kom!pas krijgen 

75% korting op alle vormen van 

deelname. Het kan gaan om cur-

susgeld, lidgeld, inschrijvingsgeld 

voor een uitstap of om de ticket-

prijs voor een voorstelling. Let op! 

De Kom!pas geldt enkel als kor-

tingspas bij verenigingen en orga-

nisaties die zich hiervoor engage-

ren. 
 

Onze club is aangesloten bij deze 

werking. Zo kunnen mensen die 

recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming in de ziektever-

zekering met hun Kom!Pas genie-

ten van 75% korting op het lid-

geld. Op deze manier willen wij 

als sociaal geëngageerde club 

tegemoet komen aan één van 

onze doelstellingen: een club 

waar iedereen welkom is. 
 

Ziektefondsen 
 

Ook ziekenfondsen komen (een 

beetje) tussen in de kosten voor 

sport. De socialistische mutuali-

teit betaalt jaarlijks €45 terug voor 

het lidmaatschap van een sport- 

of fitnessclub. Het Vlaams Neu-

traal Ziekenfonds komt tussen 

voor €30. De CM en het OZ hou-

den het op €15. 

Deze documenten worden door 

de club per mail verzonden eens 

de betaling in orde is. 
 

Documenten 
 

Eens je inschrijving en lidgeld in 

orde zijn, kan je op de website 

www.gymfed.be gaan om je lid-

kaart te downloaden. Log in bij 

ÂMijn GymfedÊ met je emailadres 

en wachtwoord. In de linkerkolom 

van de site vind je mijn lidkaart. 

Deze kan je bewerken met je foto 

en opslaan op je gsm of afdruk-

ken. 

www.gymfed.be 

Sinds kort is onze vereniging aange-

sloten bij Trooper. Deze organisatie 

sponsort al wie aangesloten is door 

een deel van het aankoopbedrag 

door te storten naar de clubkas. Zo 

werkt het: 
 

1. Ga naar trooper.be/populaire 

2. Op deze pagina staan links naar webshops zoals Coolblue, boo-

king.com, Torfs, Decathlon en nog vele andere winkels. 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van onze vereniging naar de 

webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen. 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal 

shopt, zonder 1 cent extra uit te geven. 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er gemiddeld 5% naar onze kas.  

 

Iedereen blij! 

STEUN ONS MET TROOPER 



 Ât Populairke 37 - september 2018 | 7 

GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE GYMFED 

Dit document is opgesteld op basis van de geldende wet-

geving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum 

voor Ethiek in de Sport (ICES). 

 

Implementatie Gedrags- en Ethische code 

 

De Gedrags- en Ethische code van GYMFED dient door 

alle clubleden en allen die betrokken zijn bij het clubleven 

te worden toegepast, waaronder de bestuursleden, de 

sporters, de trainers, de vrijwilligers en de ouders. Het 

clubbestuur dient strikt toe te zien op de naleving van de 

Gedrags- en Ethische code.  

 

PREVENTIEF BELEID TER BEVORDERING VAN VEILIG-

HEID, GEZONDHEID EN WELBEVINDEN 

 

GYMFED heeft sinds 2015 een Ethische Commissie met 

daarin een Aanspreekpunt Integriteit (API). Deze commis-

sie komt regelmatig samen en bespreekt vragen van spor-

ters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. Onze 

club heeft een interne API: dit Ines Van Rossem huisarts 

en dus een onafhankelijk persoon. 

 

GEDRAGSCODE VOOR SPORTERS 

 

1. Praktisch 

 

A. Kledij en materiaal - zie ook algemene richtlijnen – 

(gymnastiek)kledij 

• Sporters worden verzocht om te trainen in gepaste 

gymnastiek- of sportkledij. Sporters dragen comforta-

bele kleding om een vrije beweging mogelijk te ma-

ken, maar de kledij mag omwille van veiligheidsrede-

nen niet te open, los of fladderend zijn.  

• Het is niet toegestaan aan de sporters om sieraden te 

dragen tijdens de trainingssessies of competitiemo-

menten, kleine knopjes als oorringen zijn toegelaten.

(conform de FIG-normen, uitgez. Freerunning/parkour) 

• De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

verloren of gestolen voorwerpen. Het is raadzaam om 

kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren 

met de naam van de sporter erop. 

• Het gebruik van GSM, smartphones en tablets is niet 

toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden, tenzij 

dit gebruikt wordt in functie van de les en na toestem-

ming van de trainer (vb. beeldanalyse). 

 

B. Begin en einde training 

• De training begint stipt op de tijdstippen die aangeduid 

staan op het uurrooster van de club. 

• Sporters zijn verplicht om zich om te kleden in de 

kleedkamers/ruimtes wanneer deze voorzien zijn.  

• Sporters mogen nooit trainen (inclusief de opwarming) 

bij afwezigheid van een trainer, tenzij (vb. bij het te laat 

komen van de trainer wegens overmacht) de sporters 

+18 jaar zijn en dit vooraf opgenomen is in het Huis-

houdelijk Reglement van de club.  

• Het is aangeraden dat de sporters op voorhand de 

trainer inlichten indien zij niet (tijdig) aanwezig kunnen 

zijn bij de les/training. 

 

2. Respect 

 

A. Voor eigen gezondheid 

• Sporters worden gevraagd om aandacht te besteden 

aan hun eigen persoonlijke hygiëne. 

• Sporters mogen niet trainen als ze niet voldoende fit 

zijn. 

• Sporters die medicatie gebruiken (bijv. inhalator) wor-

den verwacht de trainer en/of het clubbestuur hiervan 

in te lichten. Indien de gebruikte medicatie voorkomt 

op de dopinglijst moet de competitiesporter een attest 

van medische noodzaak bij zich hebben op elke trai-

ning/wedstrijd. Meer info op www.dopinglijn.be  

Voor een minderjarige recreant is een doktersattest 

voldoende. 

• Sporters dienen over een geldige verzekering 

ÂBurgerlijke AansprakelijkheidÊ te beschikken. Dit ge-

beurt automatisch via lidmaatschap GYMFED. 

• Sporters voeren geen bewegingen uit (indoor noch 

outdoor) die niet geoefend werden of die de sporter 

niet onder de knie heeft. 

 

B. Voor anderen 

• Sporters kunnen geschorst of indien nodig definitief 

uitgesloten worden, indien zij zich ongepast gedragen. 

Dit ongepast gedrag omvat onder andere pesten, bele-

digen, grof taalgebruik, seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, stelen, discriminatie, ⁄. Tijdelijke of definitie-

ve uitsluiting kan enkel plaatsvinden indien de vooraf 

vastgelegde tuchtprocedure werd gevolgd. Discrimina-

tie van kinderen uit minderheidsgroepen wordt niet 

geaccepteerd.  

 

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS 

 

1. Praktische verantwoordelijkheden 

 

A. Kledij en materiaal 

• Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op spor-
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tieve wijze gekleed naar de training gaat, passend bij 

de discipline die het kind beoefent en zonder sieraden. 

• Ouders worden verzocht ervoor te zorgen dat kinderen 

geen kostbare voorwerpen meebrengen naar de trai-

ning. 

 

B. Begin en einde training en bij wedstrijden/activiteiten/

toonmomenten 

• Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun 

kind tijdig voor aanvang van de  les/training aanwezig is 

en bij het einde van de les weer tijdig wordt opge-

haald. 

• Ouders van nieuwe sporters stellen zich voor aan de 

verantwoordelijke trainer. Dit zorgt ervoor dat kinderen 

enkel de club verlaten met iemand die de trainer (her)

kent. 

• Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mo-

gen ouders, behoudens toelating van de trainer, op 

geen enkel moment de trainings- of wedstrijdvloer 

betreden. 

• We raden aan dat ouders die kinderen opvangen tij-

dens de stage of logement aanbieden, afspraken ma-

ken met de clubverantwoordelijken rond gezondheid 

en veiligheid.   

• Ouders worden aangeraden om de competities/

activiteiten/toonmomenten van hun kinderen bij te 

wonen.  

 

C. Administratie 

• Van de ouders wordt verwacht dat zij de lidgelden en 

bijkomende kosten tijdig betalen. 

• Ouders zorgen ervoor dat alle wijzigingen in contactge-

gevens meegedeeld worden aan het clubbestuur. 

 

2. Respect 

 

A. Naar hun kind toe 

• Ouders zien erop toe dat hun kind fit is om deel te 

nemen aan de sportles. Ze stimuleren een gezonde en 

evenwichtige levensstijl bij hun kind. 

• Ouders moedigen sportiviteit ten alle tijden aan, zoals: 

regels volgen, gedane engagementen nakomen, res-

pect voor zichzelf-medesporter-trainer, respect voor 

anderen en het materiaal. 

 

B. Naar de trainer toe 

• Ouders worden aangeraden om zich tot de verant-

woordelijke trainer te wenden als ze zich zorgen ma-

ken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling. 

De trainer of verantwoordelijke wordt hiervoor per-

soonlijk aangesproken. De discussies met een trainer 

worden niet gevoerd op sociale media, sms, chat, ⁄  

• Ouders dienen de coaching over te laten aan de trai-

ner. 

 

C. Naar juryleden toe (indien van toepassing) 

• Ouders mogen een jurylid nooit verbaal of fysiek be-

dreigen en trekken de integriteit van de juryleden niet 

in twijfel. 

 

 

www.gymfed.be/over-gymfed/gymtastisch-sporten 
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WIE IS WIE IN ONZE CLUB? 

rant, de catering bij het clubkam-

pioenschap en andere activitei-

ten. Daniël Nerinckx en Michel 

Chokier zijn al vaste waarden.  

 

Tot slot zijn we op zoek naar 1 of 

2 vrijwilligersverantwoordelijken 

om Ann, Maaike en volgend jaar 

Els te vervangen. Kunnen organi-

seren is een must, vlotte omgang 

met ouders is een troef.  
 

Voel jij je geroepen bij het lezen 

van dit artikel, heb je hier ervaring 

mee of kan je beroepsmatig een 

meerwaarde bieden? Aarzel niet 

om contact op te nemen met on-

ze voorzitter. 

In dit organigram kan je zien hoe 

onze club is georganiseerd. Deze 

structuur en duidelijke afbakening 

van functies zijn nodig om te zor-

gen voor een vlotte werking. 

Maar zoals je ziet, zijn er nog en-

kele lege plaatsen in ons organi-

gram. 
 

Om de voorzitter bij te staan, zijn 

we op zoek naar een ondervoor-

zitter. Die neemt de taken van de 

voorzitter over bij diens afwezig-

heid en werkt nauw samen met 

de voorzitter. 

 

Verder willen we een werkgroep 

sponsoring oprichten die bestaat 

uit een drietal mensen. Zij zorgen 

voor de sponsoring van onze club. 

Enkele voorbeelden zijn de adver-

teerders in ons clubblad, sponsors 

die onze club in natura steunen in 

de vorm van bruikbare producten 

of een kledijsponsor voor de wed-

strijdploegen. Allerlei zaken die 

onze club ten goede komen. 

 

Daarnaast staat ook de oprichting 

van een werkgroep feesten op 

het verlanglijstje. Die staat in voor 

de invulling van ons winterrestau-
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VERTROUWENSPERSONEN EN AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT 

Femke Boon, afgestudeerd Bachelor in de Orthopedagogie (opvoeder-begeleider)

danst zelf binnen de club sinds haar 6de levensjaar. Dat maakt dat ze vertrouwd 

is met onze club.  

Je kan haar bereiken na de werkuren op   

0486 84 71 57 of via femke@populaire-halle.be 

 

Kirsten Defrijn is kleuterjuf, initiator in de gymnastiek, bestuurslid en trainster bij 

de wedstrijdploeg Dubbele Mini Trampoline. Zelf heeft ze binnen de Populaire 

recreatief en competitief geturnd.  

Doorheen de jaren gaf ze ook les aan de kleuters en bij de meisjes 1, 2 en 3. On-

dertussen is ze bijna 20 jaar vertrouwd met deze club. 

Je kan haar bereiken na de werkuren op  

0498 78 79 30 of via kirsten@populaire-halle.be 

Het bestuur van KTDV Populaire Halle vzw wil er zorg voor dragen dat alle medewerkers en sporters hun 

activiteiten kunnen uitoefenen in een veilig en sportief klimaat. Daarom hebben wij al geruime tijd 2 vertrou-

wenscontactpersonen (VCP) verbonden aan onze vereniging: Femke Boon en Kirsten Defrijn. 

We stellen ze graag langs deze weg voor. 

Bij hen kunt u dus in vertrouwen terecht voor alle zaken zoals pesten, maar natuurlijk ook als u een conflict 

heeft met iemand van het personeel of bestuur en er samen niet uitkomt. Zij staan ervoor dat deze klacht of 

melding, indien nodig, anoniem blijft. 

Sinds vorig jaar hebben wij ook een aanspreekpunt integriteit (API):  

Ines Van Rossem. Zij is huisarts. 

Bij het AP ( = algemeen aanspreekpunt) of API ( = aanspreekpunt integriteit) kun-

nen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van onze turn- 

en dansvereniging terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betref-

fende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Twijfel niet om 

contact op te nemen indien dat nodig is. 

Ines is bereikbaar via mail: integriteit@populaire-halle.be 

GYMGALA AAN VERMINDERDE PRIJS 

Wij willen jullie graag de kans geven om aan ver-

minderde prijs naar het Gymgala te gaan in de Lot-

to Arena in Antwerpen op zaterdag 15 december.  

In voorverkoop kost een individueel ticket 33 euro, 

voor groepen vanaf 20 personen per show is dit 28 

euro. De ticketprijzen zijn inclusief servicekosten en 

vrij gebruik P&R, tram en bus. Kinderen jonger dan 

3 jaar betalen 3 euro. 

We stellen voor om tickets gezamenlijk te bestel-

len zodat we genieten van het groepstarief. 

Programma zaterdag 15 december 2018 - 20.00 uur 

 

�  18:30 uur: Deuren open 

�  20.00 uur: Deel 1 

 21.00 uur: Pauze 

 21.30 uur: Deel 2 

 22.40 uur: Handtekeningsessie 

 

Tickets bestellen kan online op onze website. 

www.populaire-halle.be 

www.gymgala2018.be 
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VERJAARDAGEN 
SEPTEMBER       
 

De Pauw Roos 1 

Denayer Karo 1 

Deridder Miel 3 

Van Belle Lies 4 

Dewinkeleer Melissa 5 

Messina Lina 7 

Van Haelen Kim 8 

Baert Milo 11 

Boon Femke 12 

Berlize Robbe 17 

Müller Günther 18 

Theunckens Hélène 18 

Uyttersprot Aude 18 

Berghmans Gitte 21 

De Loor Marie 21 

Weemaels Mylo 21 

Lauf Noa 23 

Vanderlinden Aurélie 24 

Demol Mattis 25 

Defrijn Kirsten 29 
 

OKTOBER   
 

Bouez Miriam 1 

De Strijker Seppe 3 

Mylle Ruben 3 

Goddemaer Lilly 4 

Boumanour Maher 8 

Duvillers Mira 9 

Lanoizelé Peter 9 

Guven Selena 10 

Van Overstraeten Vins 15 

Debruyn Lena 21 

Hollevoet Lyno 21 

Christiaens Joia 22 

De L'Arbre Damian 23 

Ghesquiere Gauri 28 
 

NOVEMBER   
 

Vandenbroecke Emma 3 

Neufkens Anaïs 4 

Van de Waeter Braydon 6 

Jaspers Maxime 7 

Van Rossem Ines 9 

Vogeleer Norah 14 

Delabie Senne 18 

Deneyer Fiona 26 

Colenbie Clément 27 

Mosselmans Julie 29 

RELAX 
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Maandag 17.00u - 18.00u 

18.30u - 20.00u 

18.00u - 20.30u 

20.00u - 21.00u 

21.00u - 22.00u 

Breakdance  

Pop Generation Kids wedstrijddans* 

Trampoline wedstrijd B en C* 

Fatburning volwassenen 

Dans +18j (onder voorbehoud) 

 
Dinsdag 16.30u - 17.30u 

17.30u - 18.30u 

18.30u - 19.30u 

18.30u - 20.30u 

 

Kleuterdans 

Jazz kids 1 (°■2011 - °■2012) 

Jazz Kids 2 (°■2008 -°■2009 -°■2010) 

Meisjes 3 (°■2007 -°■2008) 

 
Woensdag 14.00u - 16.00u 

16.00u - 17.30u 

16.00u - 18.00u 

18.00u - 19.00u 

19.00u - 20.00u 

18.00u - 20.00u 

20.00u - 21.00u 

21.00u - 22.00u 

Meisjes 2 en jongens 2 (°■2009-°■2010)  

Pop Generation Youth* 

Meisjes 1 en jongens 1 (°■2011 -°■2012) 

Dance Teens 1 (°■2007 - °■2006  - °■2005) 

Dance Teens 2 (°■2004 of vroeger) 

Jongens 3(°■2009 of vroeger) 

Fatburning volwassenen 

Step volwassenen 

 
Donderdag 17.00u - 18.30u 

17.00u - 19.00u 

18.30u - 20.30u 

18.30u - 20.30u 

20.15u - 21.45u 

Recrea trampoline groep 1/2/3 

Trampoline I-niveau en instappers 

DMT wedstrijd  B en C* 

Trampoline B en C  wedstrijd groep 2* 

Fit & Fun 

 
Vrijdag 14.00u - 15.00u 

17.30u - 18.30u 

18.30u - 20.30u 

Body sculp (sportelen) 

Pop Generation Kids wedstrijddans* 

Airtrack ( vanaf °■2011) 

 
Zaterdag 09.00u - 10.00u 

10.00u - 11.00u 

11.15u - 13.15u 

  

Turnkriebeltjes 1 

Turnkriebeltjes 2 

Trampoline wedstrijd B en C groep 1* 

Zondag 09.00u - 10.30u 

10.30u - 12.30u 

18.00u - 20.00u 

(18.30u - 20.30u) 

  

Pop Generation Youth* 

Meisjes 4 (°■2006 of vroeger) 

DMT wedstrijd B/C* + I-niveau en instappers 

  

* De wedstrijdploegen dans, trampoline en DMT zijn enkel mogelijk na selectie. 

Retouradres:
Koninklijke Turn- en dansvereniging
Populaire Halle vzw
M. Steenhouwer
Nijvelsesteenweg 96
1500 Halle

Driemaandelijks tijdschrift  P910563
Afgiftekantoor 1500 Halle
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