
 

 

Lint, zondag 25 september 2022 

Beste skippers en ouders,  

Het nieuwe seizoen is net begonnen, maar Suikeren Zondag is al gepasseerd. In deze 
nieuwsflash blikken we daar graag samen even op terug. Als je er niet bij kon zijn, 
niet getreurd! De Jump ‘n joy quiz komt er binnenkort al aan. 

Het SCT (Sport Coördinatie Team)  

sct@jumpnjoy.be  

 

Geen training  

Tijdens de herfstvakantie (29 oktober tem 4 november) en op wapenstilstand (11 
november), is het geen training. Dat betekent dat jullie even kunnen genieten van 
welverdiende rust. Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie toe.   

 

Quiz 4.0 

Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij voor onze jaarlijkse quiz op 15 oktober. Schrijf je 
nog snel in via de website!   
 

  



 

 

Aanspreekpersoon Integriteit 

Vanaf dit jaar zal je binnen Jump ‘n Joy bij een API terecht kunnen.   

 

Wat is dit? 

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is de persoon die je kan contacteren binnen 
Jump 'n Joy indien er sprake is van een integriteitsschending. Dat omvat elke vorm 
van lichamelijk, moreel, seksueel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over 
jouw of iemand anders zijn/haar grens gaat. 

Wie kan er terecht bij de API? 

Leden, leiding, ouders, vrijwilligers, oud-leiding: iedereen die op een bepaalde manier 
betrokken is bij onze club kan haar contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of 
getuige van bepaald gedrag te zijn. Je mag ook contact opnemen wanneer je een 
vermoeden of een slecht gevoel hebt. 

Wat doet de API? 

Ze gaat aan de slag met wat je haar vertelt. Elke melding wordt serieus genomen. Ze 
luistert naar je verhaal en probeert de situatie in te schatten. Indien nodig kijkt de API 
samen met jou hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en verwijst je 
eventueel door naar andere organisaties. Dit gebeurt altijd in overleg met degene die 
de melding doet.  

Heb jij iets te melden? Heb je nood aan een gesprek? Neem dan contact op met 
onze API, Lisa via lisa@jumpnjoy.be 

 

Kaderweekend Gymfed 

Tijdens het weekend van 22 en 23 oktober organiseert Gymfed het jaarlijkse 
kaderweekend. Dit is een opleidingsweekend voor leiding, juryleden én 
bestuursleden.  Ook Jump ’n Joy neemt hieraan deel. Zo schaven we onze skills bij en 
kunnen we groeien als club om optimaal te voldoen aan alle noden van onze leden.   

 

 

 

  

 



 

 

Algemene vergadering 

Op 17 november vindt de jaarlijkse algemene vergadering plaats van de vzw Jump 
'n Joy. Deze gaat door om 20u in De Vondeling. 

Wil je deelnemen of je kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Neem dan 
contact met onze voorzitter Didier op 0473/67.58.11 of via info@jumpnjoy.be. 

 

Ouderraad 

Onze ouderraad bestaat ondertussen 8 jaar en het is tijd voor vernieuwing...  

Enkele leden hebben ondertussen geen springende kinderen meer en/of hebben 
beslist om de fakkel door te geven, zeker tegen einde springjaar 2023-2024. Daarom 
deed het deugd om op de eerste vergadering van dinsdag 20/09/2022 enkele nieuwe 
gezichten te zien (en enkelen hadden ook afgemeld). De voorbereiding van de quiz 
vormde de hoofdbrok van die avond en een deel van het werk werd alvast 
herverdeeld. We hopen op nog meer geëngageerde ouders op de volgende 
bijeenkomst, zodat onze langetermijnplanning ook concreet vorm krijgt.  

Héél graag tot dan. Neem gerust contact op met mij voor verdere 
info: patvanmechelen@scarlet.be. 

Pat - voorzitter OR JNJ 

 

Suikeren Zondag 

Op 18 september was jump ‘n Joy te zien op de Suikeren Zondag. Onze springers 
hebben het beste van zichzelf gegeven tijdens de initiaties en de shows die er te zien 
waren. Jump ‘n Joy schittert vanaf dit jaar ook met een eigen Jump ‘n Joy routine! 
Het was een sportieve dag waar fun centraal stond.  

Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug!  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ledenkalender Jump ’n Joy 2022-2023 
 

08-09/10/2022 Trainingsweekend competitie Tongerlo 
15/10/2022 Quiz Jump ‘n Joy De Wilg Lint 
31/10-06/11/2022 GEEN TRAINING (HERFSTVAKANTIE)  
11/11/2022 GEEN TRAINING (Wapenstilstand)  
12/11/2022 Recreacup 1 (Recrea+) Kortenberg 
25/12/2022 GEEN TRAINING (Kerstmis)  
26/12-08/01/2023 GEEN TRAINING (Kerstvakantie)  
22/01/2023 PK I Masters (Préwedstrijd) Oudenaarde 
28/01/2023 PK B Masters Beloften Eppegem 
04/02/2022 PK C Masters Beloften Dendermonde 
05/02/2022 Recreacup 2 (Recrea+) Dendermonde 
11/02/2022 PK B/C Teams 16+ (o.v.) ??? 
20-26/02/2023 GEEN TRAINING (Krokusvakantie)  
25/02/2023 Inhaaltraining recreanten zaterdag MC 
26/02/2023 Azaleaslag MC 
05/03/2023 Challenge Day (Recrea+) Bierbeek 
13-19/03/2023 Button week WM/MC 
03-16/04/2023 GEEN TRAINING (Paasvakantie)  
15/04/2023  Inhaaltraining recreanten zaterdag MC 
17-22/04/2023 Fotoweek  
22/04/2023 GEEN TRAINING (Wafelenbak) MC 
22-23/04/2023 PK I Teams (Préwedstrijd) Deinze 
29-30/04/2023 PK B/C Teams Beloften Herenthout 
06/05/2023 Mini Democup A/B Dendermonde 
13/05/2023 Recreacup 3 (Recrea+) Eeklo 
22-28/05/2023 Laatste week training   
03-07/07/2023 Rope Fun kamp WM  
09-15/07/2023 Zomerkamp Dommelhof Pelt 

 
 

 

 

 


