REGLEMENT VOOR RECREATIELEDEN

Lessen:

Van de leden wordt verwacht dat zij elke week op de les verschijnen, tenzij
anders afgesproken.
Het kan voorkomen dat een lid een les mist bijvoorbeeld door ziekte, verjaardag,
kinderfeestje, blessure e.d.
Wanneer een lid de les niet kan bezoeken, moet hij/zij zich afmelden bij de leiding
Dit kan per mail of door te bellen naar de gymzaal, 0546-643205.
Tijdens schoolvakantie’s gaan de lessen NIET door.
De leden worden op geboortejaar ingedeeld in een groep. Men dient zich hieraan
te houden. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit problemen oplevert, bv. i.v.m.
zwemles. U kunt dan in overleg met de leiding proberen hiervoor een oplossing
te vinden. De leiding beslist of uw kind evt. (tijdelijk) naar een andere groep kan.
De groepen worden elk jaar doorgeschoven, dus het kan voorkomen dat de dag
en/of tijd van de les verandert.
Wedstrijden:

Recreatieleden zijn niet verplicht om aan wedstrijden deel te nemen. LOVA stelt
deelname aan wedstrijden, waaronder ook het jaarlijkse LOVA-toernooi, wel
erg op prijs. Het niveau voor de wedstrijden wordt door de leiding bepaald.
Kleding:

Tijdens de trainingen behoren de leden turnkleding te dragen; een turnpakje of
een korte broek met een t-shirt of hemdje. Er mag op blote voeten of turnschoentjes getraind worden (NIET op sokken !), de haren moeten vast en
sieraden moeten af.
Bij wedstrijden en uitvoeringen dienen de leden het LOVA turnpakje te dragen.
Deze kan aangeschaft worden bij Winny Hoogenkamp, De Nijverheid 56, tel.
0546-644412. Hiervoor s.v.p. eerst een afspraak maken!
Ouders:

Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Dit kan het eerste en het
laatste kwartier van de les. Ook worden er kijklessen georganiseerd. Deze
worden in de eerste week van de maand gehouden. (ma t/m za)
Tijdens de kijklessen is het de bedoeling dat de ouders/belangstellenden aan de
kant blijven zitten en op gedempte toon spreken. Er mogen wel foto’s/filmpjes
gemaakt worden.
Het is belangrijk dat ouders die vragen of problemen hebben, dit zo snel mogelijk
bij de leiding aangeven.
Opzeggen lidmaatschap:
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het lidmaatschap moet voor de 1e van de maand
per mail opgezegd worden bij de ledenadministratie!! (zie website)

www.lova-vroomshoop.nl

