Lidgelden 2018 – 2019
a. Actieve turnleden
Basisgroepen
Kleuters
Basis
Extra: Initiatie airtrack (uitsluitend voor niet-wedstrijdgymnasten vanaf 8 j)*

105€
135 €
55 €

Specialisatiegroepen*
Pre-specialisatie
Extra: Initiatie airtrack of/en Basis (uitsluitend voor niet-wedstrijdgymnasten vanaf 8 j)**

190€
55 €

Per extra blok

Pre-specialisatie PLUS
Tumbling Go
Acro Go
Combi Go
Extra: Initiatie airtrack (uitsluitend voor niet-wedstrijdgymnasten vanaf 8 j)
*na selectie

280 €
250 €
250 €
310 €
55 €

**We bieden de niet-wedstrijdgymnasten de mogelijkheid om ook in hun leeftijdsbasisgroep of
Airtrack extra te turnen. Op die manier kunnen ze enerzijds routine opbouwen in hun
basisoefeningen en anderzijds met hun vriendjes blijven turnen.

Wedstijdgroepen*
Tumbling Wedstrijd
Acro Wedstrijd
Acro I niveau
Acro B-C niveau
Acro A 11-16
Acro A 12-18
Acro A 13-19 & Senioren
Demo A / Demo B (indien geen lidgeld betaald in andere groep)
*na selectie

380 €
440 €
525 €
570 €
605 €
615 €
160 €

Verhoogde waarborg
Verhoogde waarborg verzekering (optioneel)

5€

Gezinskorting
Vanaf het tweede lid korting, per bijkomend lid

-15 €

b. Steunende leden

Door betaling van 45 Euro (of meer ☺) wordt je steunend lid van onze vereniging.
Vanaf dat je tweede of bijkomend lid bent, krijg je hierop 15 € korting.
Tevens ben je hierdoor ook lid van de Gymfed vzw.
Door je lidmaatschap kun je ook genieten van een reductie op de inkomprijs bij wedstrijden
georganiseerd door de Gymfed.

Acro II Gym, vzw – De Borrekenslei 157 – 2930 Brasschaat – Rek. BE67 789569096287
Tel. Secretariaat: 03 6517167 – Tel. Ledenadministratie: 03 6518806 - acro2gym@skynet. be

Lidgelden 2018 – 2019
Algemeen
Voor de basis- en voorbereidende specialisatiegroepen begint het turnjaar op 3 september
2018 en eindigt op 30 juni 2019.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
Tijdens de examenperiodes kunnen er aparte regelingen zijn.
De wedstrijdploegen hebben een aparte regeling die met de trainers afgesproken wordt.
Lidgeld is afhankelijk van de groep waarin je turnt.
Voor dit lidgeld:
• ben je lid van onze vereniging
• ben je lid van de GymnastiekFederatie Vlaanderen (GymFed)
• ben je verzekerd voor ongevallen tijdens de lessen
• geeft het je de mogelijkheid om gedurende het volledige turnjaar (van september
tot en met juni, met uitzondering van de vakanties) in de desbetreffende groepen te
trainen
Verplaatsingskosten en kledij zijn in de lidgelden niet inbegrepen.
De lidgelden gelden voor een volledig turnjaar en zijn niet terugvorderbaar.
De GymFed geeft je de mogelijkheid om een extra verzekering af te sluiten met een
verhoogde waarborg. Deze bijkomende verzekering raden wij zeker onze
wedstrijdgymnasten aan.

Hoe Inschrijven (voor alle leden)
➢ Je inschrijvingsformulier online invullen via onze website (vóór je 1 ste training)
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=548
Opgelet: om van de gezinskorting gebruik te kunnen maken, schrijf je alle leden in onder
1 en hetzelfde gezinshoofd
EN
➢ Je lidgeld storten op onze rekening nr.BE67 7895 6909 6287.
Je lidgeld is betaald zodra het op onze A2G-rekening is geboekt.

Pas wanneer het lidgeld betaald is en er een volledig ingevuld inschrijvingsformulier
op ons secretariaat/online aanwezig is, kan je bij Gymfed geregistreerd en
verzekerd worden.

Kom proeven van ‘turnen’
Tijdens de maand september is er de mogelijkheid om een gratis proefles te volgen in de
basisgroepen.
Biedt je aan bij je basisgroep (afhankelijk van je leeftijd) en geef je gegevens door aan de
trainer/verantwoordelijke (dit i.v.m. verzekering).
Na september kan je best eerst contact opnemen met een verantwoordelijke van onze
club.
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