
Huisregels leden/ouders/verzorgers 

Terapeler Gymnastiek en Activiteiten Vereniging 

Wees op tijd in sportkleding (turnkleding), in de zaal aanwezig. 

Het afmelden kan bij de trainer telefonisch of via whatsapp. We gaan ervan uit dat elk lid 

iedere week aanwezig is. Het wordt op prijs gesteld dat de afmelding minimaal een dag van 

tevoren wordt doorgegeven. En niet op de dag zelf, alleen bij onverwachte calamiteiten. 

Haarvoorschriften de lange losse haren dienen vast gedragen te worden d.m.v. een staart, 

een knot of een vlecht. Haaraccessoires zijn niet gewenst tijdens de les. 

Kledingvoorschriften is het dragen van sportkleding (turnpakje) en sportschoenen tenzij 

anders vermeld door de trainer.  

Sieraden en piercings zijn niet toegestaan om deze tijdens de les te dragen.  

Eten en drinken is niet toegestaan in de gymzaal, alleen in de kleedkamer.  

Gebruik van de Mobiele telefoon is niet toegestaan. Trainers kunnen hier naar eigen 

inschatting uitzonderingen voor maken. Dit houdt ook in dat er dus geen foto’s gemaakt 

mogen maken zonder toestemming van de trainer of lid.  

Gebruik van de toestellen voor of na de les is niet toegestaan. Tevens is de berging geen 

speelplaats, en is het niet toegestaan om deze te betreden, alleen bij het klaarzetten en 

opruimen van toestellen en materialen.   

Toestellen en materialen opruimen en klaarzetten om de les op tijd te laten beginnen 

en om organisatorische redenen kan er beroep gedaan worden op elk lid of ouder/verzorger 

om mee te helpen met het klaarzetten of opruimen.  

Het bijwonen van de lessen door de ouder/verzorger mag de eerste twee lessen. 

Daarna op uitnodiging of in overleg met de trainer kan hiervan afgeweken worden  

Zelfaansprakelijkheid geldt voor ieder lid. TGAV is niet verantwoordelijk voor eventuele 

schade door verlies, schade of diefstal van spullen. Wij raden daarom aan om waardevolle 

spullen thuis te laten.  

Materiële schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door leden, wordt op hen verhaald.  

Uitschrijving moet altijd via www.tgav.nl en persoonlijk bij de docent(e) gebeuren.  

Wijzigingen kunnen per mail doorgegeven worden via info@tgav.nl De Contributie wordt 

elke maand geïnd en is maandelijks opzegbaar. Een jaar heeft 12 maanden, door vakanties 

vallen er gemiddeld per jaar 10 lesweken uit. De contributie is daarom gebaseerd op 10 

maanden per jaar. Voor meer informatie www.tgav.nl  
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