Welkom bij GV Tabitta!
Als (ouder van) een nieuw lid bij ons, willen wij u heel hartelijk welkom heten. We
hebben voor u een aantal belangrijke punten op een rij gezet. Lees ze eens op uw
gemak door. Als u nog vragen of suggesties heeft, aarzel niet om ons te benaderen.

Kleding en haren
Tijdens de training is het verplicht om sportkleding te dragen. Dit kan een turnpakje
zijn, maar gymkleding is ook prima. (Turn)schoenen zijn bij turnen niet verplicht. Het is
wel belangrijk om (lange) haren vast te hebben zitten i.v.m. de veiligheid.

Afmelden

Afmelden is in principe niet nodig. Mocht je het lang van te voren al weten, dan mag
je het wel doorgeven aan de leiding.

Trainingen (in de vakantie)

De trainingen van jouw groep lopen gelijk met de basisschool. Tijdens
schoolvakanties en op feestdagen gaan de trainingen niet door.
Het komt wel eens voor dat een leiding afwezig is. Binnen Tabitta wordt er dan een
vervanger gezocht. Mocht dit niet lukken, hoort u het van ons via de mail. Zorgt u er
voor dat de ledenadministratie het goede mailadres heeft?

Kijken tijdens een les

De eerste les bent u als ouder van harte welkom om te komen kijken. Als uw zoon/
dochter lid is mag u de laatste 10 minuten van een les komen kijken. Dit i.v.m. de rust
en concentratie tijdens een training.

Contactgegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een ander adres (bij
verhuizing), ander telefoonnummer / mailadres / bankrekeningnummer enz aan de
ledenadministratie (ledenadministratie@tabitta.nl). De ledenadministratie verandert
het dan op de ledenlijsten en in het systeem.

Activiteiten

De activiteitencommissie (AC) organiseert ieder jaar weer leuke activiteiten. Een
vossenjacht, disco, kleurwedstrijd of clubkampioenschappen zijn hier voorbeelden
van. Op de deuren van de kleedkamers en via de mail ontvangt u hier informatie over
van de AC.
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Recreatie of selectie?

Binnen Tabitta zijn er verschillende groepen. In de recreatiegroep turnen jongens en
meisjes die 1 uur in de week turnen. Binnen Tabitta hebben we ook een selectiegroep
waarin meisjes zitten die wedstrijden turnen. Deze meisjes zijn gescout tijdens de
reguliere recreatielessen of worden gescout vanuit de talentendag waar iedereen zich
voor op kan geven.
Helaas is er bij Tabitta geen selectie voor jongens. Tabitta kan voor talentvolle jongens
wel een plekje zoeken bij een club in buurt. We hebben veel contact met andere
clubs.

Doorstroming naar een andere groep
Tabitta heeft de volgende leeftijdsgroepen:
• 4-5 jarigen
• 6-8 jarigen
• 9-12 jarigen
• middelbare school
Na iedere schoolvakantie stromen leden door naar een volgende groep. Deze leden
worden op de hoogte gesteld door de ledenadministratie met een nieuwe lesdag en
-tijd.
Helaas kunnen we geen broertjes/zusjes/vriend(inn)en bij elkaar plaatsen die niet de
juiste leeftijd hebben van de groep.

Ouderhulp

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen club. En vele
handen maken licht werk. We zoeken altijd mensen die ons kunnen helpen. Het
kan gaan om klusjes zoals de matrassen van hoezen voorzien of een kapotte deur
repareren. Maar denk ook aan helpen bij een van onze activiteiten zoals de disco of
clubkampioenschappen. Mocht u ons ergens bij kunnen helpen dan horen wij dat
graag.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen of opmerkingen over een training dan kunt u altijd de leiding
aanspreken voor of na een training. Mocht dit niet lukken kunt u ook altijd een mailtje
sturen naar info@tabitta.nl. Als u in de mail vermeld om welke lesdag en -tijd het gaat
en hoe de leiding heet wordt de mail doorgestuurd naar de goede persoon.
Zoekt u contact met het bestuur? Dan kan dat ook via bestuur@tabitta.nl of mail de
voorzitter: voorzitter@tabitta.nl.
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