
Onthaalbrochure 
Welkom bij Sport M !

Sport M groeide uit de plaatselijke turnkring Don Bosco 1945. 
Sport M organiseert vandaag BBB dames, Heren conditie, 
Kinderturnen, Circus, Klassiek ballet, Jazz Dans en Heren 55+. 
Ongeveer 180 leden volgen wekelijks deze lessen. We werken 
samen met gediplomeerde lesgevers. Het bestuur bestaat uit 
gemotiveerde vrijwilligers. De turnzaal van O.C.‘t Molenhuis is 
onze habitat. Gedurende de maand september kan er kosteloos 
deelgenomen worden aan de lessen. Zo kan je zelf ervaren of de 
les je ligt. Vanaf eind september vragen we je om in te schrijven 

en het lidgeld te betalen. Inschrijven gebeurt door invulling van 
het inschrijfformulier op onze website: 

www.sportmolenstede.be
Mogen wij u vragen dit secuur en volledig te doen. 
Vooral je juiste emailadres is voor ons en jezelf belangrijk. 
Immers, via dit kanaal Informeren wij je over belangrijke dingen, 
bvb. ziekte van een lesgever, nieuwe sportkampen, enz ...  
Betalen gebeurt enkel door overschrijving. Op verzoek vullen we 
de attesten van je ziekenfonds in.
We streven naar kwaliteit. Daarom zijn we aangesloten bij FEDES 

Info: 
Uurrooster en prijzen van het huidige sportjaar vind je terug op 
www.sportmolenstede.be. 
Verzekering is in de prijs begrepen. 
Lessen vanaf het tweede weekend van september
tot en met de laatste week van mei.
Geen lessen op feestdagen en tijdens schoolvakanties.
Inschrijven enkel via het formulier inschrijvingen op 
www.sportmolenstede.be.
Maand september: gratis proeflessen. 
Betalingen enkel via bankoverschrijving.

Kortingen: 
Een korting voor een 2de kind van eenzelfde gezin (ouder telt 
niet mee !).
Een korting voor een 2de sport voor eenzelfde persoon.
Zie www.sportmolenstede.be.

Jaarlijkse sportkampen: 
Elk jaar worden er sportkampen georganiseerd voor kinderen  
en jeugd. Bekijk te gelegener tijd de informatie op 
www.sportmolenstede.be.

Wie is wie in het bestuur

Lore Camps (aanspreekpunt Dames),
Hans De Messemaeker (materiaalmeester en logistiek - aanspreekpunt Heren) ,
Els Joos (ledenadministratie)
Ludo Maes (voorzitter), 
Jan Peirelinck (secretaris - aanspreekpunt Senioren, aanspreekpunt Dans),
Martine Smeyers (keukenprinses pastabuffet - aanspreekpunt Kleuters), 
Davy Valkenborgh (boekhouding)
Michel Vandebeek (logistiek - aanspreekpunt Circus), 

Aangepast schoeisel meebrengen en pas aantrekken in 
de zaal. Zeker niet met sportschoeisel van thuis uit 

van buiten naar binnen komen.

(een door BLOSO erkende sportfederatie) en maken we ook 
deel uit van de Sportraad stad Diest. Onze verzekering BA en 
LO is afgesloten bij FEDES (Ethias) en de polis kan je inkijken op 
onze website. De leden zijn ook verzekerd tijdens de woon-les 
verplaatsingen.

Ons jaarlijks pastabuffet gaat dit sportjaar door op de eerste 
zaterdag van februari van 17 tot 21 uur in O.C. ‘t Molenhuis - 
Molenstede. 
De opbrengst van het pastabuffet wordt geïnvesteerd in nieuwe 
of te vervangen lesmaterialen.

Elk jaar dienen kleinere 
zaken zoals ballen, kegels, 
enz ... vervangen te worden.  
Uw deelname aan het 
pastabuffet is voor ons een 
grote steun.

Het bestuur en de leerkrachten 
ondersteunen de pedagogi-
sche inspanningen die pesten 
en racisme ontmoedigen. Fair-
play dragen we hoog in het 
vaandel. Mensen uit kansarme 
gropen of doelgroepen zijn 
welkom en kunnen genieten 
van een korting. 

Heb je opmerkingen omtrent deze thema’s aarzel dan niet om ons 
of de lesgever te contacteren. Je kan ook het tevredenheidson-
derzoek op de website invullen.

Met ideeën, klachten of wensen kan je ons steeds bereiken via 
email: bestuur@sportmolenstede.be.
Bij dringende gevallen: Jan 0468 11 80 63.
Jan is ook onze jeugdsportcoördinator. Je kan bij hem terecht voor 
alle vragen over de lessen, uniformen, sportkampen, ...

Tevredenheidsonderzoek

Beste ouders, beste leden,

We doen ons best om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Toch geven we ons er rekenschap van dat sommige zaken ons 
onopgemerkt voorbijgaan. We geven jullie de kans om wat bij 
te sturen ! Vul ons tevredenheidsonderzoek in op 

www.sportmolenstede.be.

- Wat vond je storend in het vorige sportjaar ?
- Welk sportaanbod zou je in de toekomst verwelkomen ?
- Was je tevreden over onze sportkampen ?
- Vind je onze communicatie goed ?
- Heb je ideeën en zou je graag ons bestuur willen versterken ?
- Andere suggesties ...

Sport M doet mee aan Relict : een eigenzinnig Diesters 
stadsfestival rond 700 jaar St.-Sulpitiuskerk. 

Zat. 18 sept. van 9 tot 12 doen de leerlingen jazz-dans mee in 
de Begijnhofkerk te Diest. www.relict.be


