HUISREGELS VAN VELDO

Om de lessen en de deelname aan de vereniging zo goed, veilig en plezierig
mogelijk te laten verlopen zouden we het fijn vinden dat jullie rekening houden met
de volgende punten:
• Het is van belang dat de vereniging altijd over uw actuele contactgegevens (adres,
telefoonnummer, email) beschikt. Geef wijzigingen z.s.m. door aan de
penningmeester. (contact zie website)
•Mochten er bijzonderheden zijn omtrent de gezondheid of het gedrag van uw kind,
zou u ons daar dan van op de hoogte willen stellen.
•Als je een keer niet kunt komen, dit graag laten weten aan de leiding en/of via de
website. Als je een langere tijd niet kan komen (ziekte etc.), dit melden aan de
penningmeester.
•Om de lessen goed en veilig te laten verlopen is het niet wenselijk dat er publiek in
de zaal blijft zitten (tenzij het een proefles betreft, of anders overeengekomen met de
leiding). Te veel toeschouwers zorgen voor onnodige drukte en interactie met de
kinderen. De leiding wil graag zo goed mogelijk les kunnen geven.
•Deelnemers aan een volgend lesuur wachten rustig in de kleedkamer/gang totdat zij
aan de beurt zijn (tenzij anders afgesproken met de leidster).
•Bij lange lessen en bij warm weer mag er in overleg met de leidster een flesje water
meegenomen worden. Ander drinken moet in de kleedkamer/gang blijven. Eten is
tijdens de lessen niet toegestaan (m.u.v. traktaties).
•Willen jullie ervoor zorgen dat sieraden zoveel mogelijk af zijn? Zeker geen
hangende oorbellen of kettingen, i.v.m. het gevaar van blijven haken. Lange haren
graag even vastmaken en geen kauwgom in de mond.
•Tijdens de trainingen mogen de leden gymkleding, turnpakje of andere
trainingskleding dragen. Tijdens wedstrijden is de verenigingskleding verplicht. Meer
informatie hierover staat op de website/uitnodiging.
•Wij hopen het natuurlijk niet, maar als uw dochter/zoon wilt stoppen dient u dit
officiëel te doen door dit bij de ledenadministratie te melden (zie website).

