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Welkomstwoord
Beste ouders en schaatsers
Uw zoon/dochter of uzelf heeft gekozen om te komen kunstschaatsen.
Kunstschaatsen is een zeer fijne sport. Je hebt lenigheid, kracht, snelheid
en uitstraling nodig. Het is met andere woorden een zeer gevarieerde
sport.
Wie zijn wij?
Nieuw Olympia Turnhout geeft schaatsplezier aan meer dan 150
schaatsers. Je leert bij ons de basistechnieken van het schaatsen.
Bij ons kan iedereen terecht: jong, oud, G-sporter, recreatief of
competitief.
Gevorderde schaatsers kunnen zich verder ontwikkelen en deelnemen aan
kunstschaatscompetities zowel nationaal als internationaal.
Wij hebben ruime trainingsmogelijkheden voor solisten en voor het
synchroon schaatsen.
De solisten staan o.l.v. Carine Herrygers. Onze bekendste solisten zijn
Jorik en Loena Hendrickx. Beide hebben een mooie prestatie neergezet
tijdens de Olympische spelen van 2018.
Onze synchroteams staan o.l.v. Nathalie De Swart en hebben al
verschillende kampioenstitels behaald.
Verdere informatie vind je op de website: http://www.not-turnhout.be/
De laatste nieuwtjes volg je op onze Facebookpagina: https://
www.facebook.com/search/top/?q=nieuw%20olympia%20turnhout

Wie kan bij ons terecht?
Recreanten:
Dit zijn de beginnende schaatsers. Zij starten bij recreanten 1 en kunnen
doorgroeien naar recreanten 2. Jaarlijks kunnen zij deelnemen aan
schaatsbrevetten. De trainers beslissen wanneer uw kind schaatsvaardig
genoeg is om deel te nemen aan een schaatsbrevet en om over te
schakelen naar de volgende groep.
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Adults:
Zowel beginnende als gevorderde volwassenen kunnen bij onze club
terecht. Zij trainen op woensdag tijdens het ‘adults’ uur. De mensen die
niet aanwezig kunnen zijn op de woensdagtraining mogen aansluiten
tijdens de recreanten 2 op zondag.
Competitieven:
In deze groep zitten de schaatsers die solowedstrijden schaatsen (zowel
schaatsers van de A- als de B-competitie).
Synchroschaatsers:
Wil uw kind graag in groep schaatsen en als eenheid optreden? Dan is
synchro echt iets voor hem/haar!
Bij het synchroonschaatsen voert de groep een dans synchroon uit op
muziek. Het is de bedoeling dat er in elke kür allerlei patronen worden
gevormd, dat er in verschillende samenstellingen wordt gereden en dat dit
alles zo soepel mogelijk in elkaar overvloeit. Ook komen er steeds meer
elementen van het paarrijden, ijsdansen en het soloschaatsen aan bod.
Een goede techniek is dus ook voor onze synchroschaatsers van groot
belang.
Bij onze club kan uw zoon/dochter synchroschaatsen vanaf schaatsbrevet
2. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Nathalie De Swart.
Op zaterdagvoormiddag kan u ook altijd eens komen kijken.
Solisten:
Is uw kind gebeten door het ijs? Wil hij/zij niets anders dan schaatsen?
Wil hij/zij graag alleen schitteren op het ijs en de mooiste pirouetten
draaien en springen zoals de schaatsers op televisie? Dan is deze
discipline iets voor hem/haar. Voor meer informatie kan u contact
opnemen met Carine Herrygers.
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Trainingsuren
woensdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Competitieven

16.00 - 17.00

Recreanten 1

17.15 – 18.15

Recreanten 2

18.15 - 19.15

Adults

19.30 - 20.30

Competitieven

16.45 - 17.45

Recreanten 1

17.45 - 18.45

Xinthia

21.15 - 22.45

Filia

07.45 - 08.45

Xinthia

10.45 - 11.45

Synchro: skating skills

11.45 - 12.45

Minia / Floria

13.00 - 14.00

Recreanten 2 /Adults

10.15 - 11.15

Tijdens schoolvakanties kunnen de trainingsuren verschillen. Dit kan u
altijd raadplegen via de openingsuren van het ijssportcentrum.

Lidgeld 2019
Door het betalen van het lidgeld gaat de schaatser akkoord om de
statuten en het reglement van inwendige orde (RIO) van NOT na te
leven.
Statuten: http://www.not-turnhout.be/media/1090/2017-statuten.pdf
RIO: http://www.not-turnhout.be/media/4447/rio-not.pdf
Bij het evalueren van het lidgeld is rekening gehouden met de volgende
factoren:





federatiebijdrage & verzekering
aantal trainingen per week (2, 3 of 4)
aantal leden
aantal trainers (monitors) die noodzakelijk zijn om kwaliteitsvolle
trainingen te geven.
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Dit resulteert in volgende categorieën
Trainingsdagen

Lidgeld

Licentie

Totaal

Recreanten 1

woensdag & vrijdag

230 €

0

230 €

Recreanten 2

woensdag & zondag

230 €

0

230 €

Adults 2

woensdag & zondag

230 €

0

230 €

Adults 1

woensdag

180 €

0

180 €

Synchro 2

1 clubuur + 1 uur synchro

230 €

20 €

250 €

Synchro 2+

1 clubuur + 1 uur synchro +
extra zaterdagochtend (vanaf
brevet 7)

400 €

20 €

420 €

Synchro 3

2 cluburen + 1 uur synchro

280 €

20 €

300 €

Synchro 3+

2 cluburen + 1 uur synchro +
extra zaterdagochtend (vanaf
brevet 7)

450 €

20 €

470 €

Competitieven

woensdag & vrijdag

230 €

20 €

250 €

Competitief &
synchro

woensdag & vrijdag & zaterdag

280 €

20 €

300 €

Inbegrepen in het lidgeld: ijshuur - trainers - verzekering bij
schaatsongeval - bondsbijdrage
Het lidgeld voor 2019 is geldig tot 31-12-2019.
Kortingen:
korting
2° gezinslid

5€

3° gezinslid

10 €

Uit-Pas met als voorlaatste cijfer 1

50%

UiT-PAS houders met recht op korting en inwonend in Turnhout, krijgen
50 procent korting. De andere 50% wordt door de Stad Turnhout aan de
vereniging betaald. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het
voorlaatste cijfer van je UIT-PASS eindigen op een 1.
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Voor schaatsers die in het najaar aansluiten gelden volgende tarieven:
Aansluiting in september:
55 % van het lidgeld
Aansluiting in oktober:
43 % van het lidgeld
Aansluiting in november:
32% van het lidgeld
Bankgegevens: Nieuw Olympia Turnhout vzw
Everdongenlaan 23, 2300 Turnhout
Iban: BE07 7775 9636 4766
Bic: GKCCBEBB

Gastleden
Onze club aanvaardt ook gastleden. Dit zijn schaatsers die bij een andere
club zijn aangesloten en die ook gebruik wensen te maken van de
diensten van NOT.
Gastleden kunnen - nooit voor NOT uitkomen bij wedstrijden, shows en
gala's.
- wel deelnemen aan NOT organisaties.
Zij betalen hetzelfde lidgeld als onze eigen leden min 10 €. Zij zijn niet
verzekerd via NOT, maar bij hun club van oorsprong.
Aansluiten als gastlid kan enkel in januari en/of september.

Patchuren
Wens je buiten de cluburen nog extra te trainen, dan is dit mogelijk. Deze
uren worden gebruikt door de competitieve schaatsers. Hiervoor kan je
best contact opnemen met Carine Herrygers. Spreek haar aan tijdens de
clubtraining en ze zal je van alle nodige informatie voorzien.

maandag

patch

16.30 - 18.30

dinsdag

patch

16.30 - 18.30

woensdag

patch

15.00 - 16.00

donderdag

patch

16.30 - 18.00

zondag

patch

09.15 - 10.15

patch

11.30 - 12.30
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Tarieven voor de patchuren
Deze prijzen zijn enkel voor het ijs (excl. trainer).
Seizoenkaart
Seizoenkaart 3X per week
1 abonnement clubleden = 10 patchbeurten 1.5 / 2 uur ijs
1 abonnement clubleden = 10 patchbeurten 1 uur ijs
1 abonnement clubleden = 20 patchbeurten 1 uur ijs
- op woensdag en zondag
- voor de – 7 jarigen op alle patchmomenten
1 abonnement niet- clubleden = 10 patchbeurten
- op woensdag en zondag
- voor de – 7 jarigen op alle patchmomenten
maandkaart clubleden

750 €
550 €
100 €
60 €

100 €

150 €

140 €

Clubuniform
Het clubuniform bestaat uit:
1. Clubvest
2. Lange zwarte broek of kobaltkleurig clubrokje.
3. Voor het synchro: trainingskleedje voor wedstrijden (60 €)
Clubvest = 60 € en clubrokje = 15 €
De lange zwarte broek kan je eender waar kopen.
Ons clubuniform is te koop tijdens de trainingen.
Het clubvest is niet verplicht tijdens de clubtrainingen maar alle clubleden
zijn wel verplicht hun clubuniform te dragen tijdens wedstrijden, gala’s,
shows, testen en andere clubevents.
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Enkele afspraken







Wees tijdig aanwezig voor de training. Een kwartier op voorhand is
handig, zodat de schaatser rustig zijn/haar schaatsen kan aandoen.
Te laat komen is storend voor de andere schaatsers en de trainers!
Indien de ijsmachine voor jouw training op het ijs is, ga je pas het
ijs op wanneer het poortje achteraan dicht is.
Ouders of grootouders kijken van boven toe naar de lessen. Dit kan
in de bar of vanop het terras. Er blijft niemand beneden wachten
omdat de schaatsers dan afgeleid worden.
Heb je een vraag voor de trainer, stel deze dan na de training
anders gaat er te veel kostbare tijd op het ijs verloren.
Doe makkelijke, sportieve kledij aan. Een jeans schaatst niet zo
handig.
Doe altijd handschoenen aan.

Inspraak
Alle schaatsers, of hun wettelijke vertegenwoordiger, kunnen hun inspraak
laten gelden bij schaatsclub Nieuw Olympia Turnhout.
Alle aanbevelingen, voorstellen of opmerkingen moeten schriftelijk of via
mail ingediend worden.
Dit zal dan behandeld worden op de eerstvolgende bestuursvergadering.
De indiener krijgt daarna binnen de 14 dagen een schriftelijk antwoord.

Brief versturen naar:
mail verzenden naar:

vzw Nieuw Olympia Turnhout
Everdongenlaan 23
2300 Turnhout
info@not-turnhout.be

De schaatser kan zich ook tot de hoofdtrainster Carine Herrygers wenden.
Dit kan enkel op woensdag en vrijdag tussen 18.45u en 19.00u
De trainer kan u nooit tijdens de trainingsuren te woord staan.
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Vrijwilligerswerk
Korte historiek:
In 2016 kreeg onze club een zeer zware klap door de sluiting van
Schaatsbaan Turnhout. Na 40 jaar konden onze schaatsers niet langer
meer terecht in de Otterstraat in Turnhout. Voor velen was dit hun tweede
thuis geworden. De 40° jubileumeditie van de 1-mei gala werd het laatste
schaatsevent. Het werd een zeer emotionele show met de gedachte ‘We
will survive’ als thema. Iedereen was overtuigd dat Nieuw Olympia
Turnhout zijn laatste strijd had gevochten.
De wilskracht van de 4 schaatsclubs was wonderbaarlijk. IJshockeyclub
Turnhout Tigers wilde van geen wijken weten en met hun enthousiasme
konden ze Nieuw Olympia Turnhout (kunstschaatsen), Turnhoutse Nieuwe
Tornado’s (shorttrack) en Campina Curling overtuigen om vol te gaan voor
een nieuwe overgangsschaatsbaan in de leegstaande fabriek van drukkerij
Proost in de Everdongenlaan in Turnhout.
Wat niemand voor mogelijk hield, werd realiteit dankzij de inzet van zeer
vele enthousiaste vrijwilligers.
Op 1 oktober 2016 opende de nieuwe schaatsbaan - IJssportcentrum
Turnhout - zijn deuren.
Vrijwilligerswerk:
De nieuwe schaatsbaan is een tijdelijke ijsbaan. Een tijdelijke ijsbaan die
bemand wordt door vrijwilligers. Zonder die talrijke vrijwilligers is de
ijsbaan onbetaalbaar en kunnen onze kinderen er niet meer schaatsen.
Daarom doen wij een warme oproep om per schaatsend lid 10 uren
vrijwilligerswerk te doen. Dit kan in de bar, het schaatsverhuur, de inkom,
tijdens een wedstrijd of event. Ben je handig, creatief, ... . Overal kunnen
we wel iemand gebruiken. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf het
schaatsverhuur doen. Vanaf 18 jaar mogen ze ook de inkom of de bar
doen. Voor meer informatie kan u terecht bij Sophie Vriens.
U kunt u altijd aanmelden op de site via: http://diensten.ijsct.be/not
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Ter info: ook de drie andere clubs moeten hun steentje bijdragen.
Een klein lichtpuntje: volgend seizoen zou de nieuwe ijsbaan af zijn en
dan hebben we enkel nog helpende handen nodig voor de wedstrijden en
events. Aftellen dus!
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Contact:
Carine Herrygers

Hoofdtrainster NOT +
solisten

carine.herrygers@me.com

Nathalie De Swart

Hoofdtrainster synchro

nathalie.de.swart@live.be

Anja Ongenae

Voorzitter

anja.not@skynet.be

Marielle Jansen

Coördinatie trainers en
competitieven

marielle@little-kings.nl

Ludo Daemen

Penningmeester

ludod@telenet.be

Mark Bennik

Boekhouding
Secretaris ad interim

mbennik@skynet.be

Mark Akemann

Afgevaardigde
IJssportcentrum

mark@akemann.be

Sophie Vriens

Ondervoorzitter
Vrijwilligers

peter.sophie.robbe@gmail.com

Sven Delsard

Verantwoordelijke
materialen + ijsmeester

sven.delsard@telenet.be

Seppe Van Laer

Verantwoordelijke
sponsors

seppe.vanlaer@hotmail.com

Mario Dirkx

Werkgroep
Afgevaardigde
IJssportcentrum

mario.dirkx@telenet.be

Hilde Stymans

Werkgroep Events

leysen.stymans@telenet.be

Roger Broeckx

Werkgroep
ledenadministratie en
wedstrijden

rogerbroeckx1408@gmail.com

Peter De Vos +
Sophie Vriens

Coördinator synchro

peter.sophie.robbe@gmail.com
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