Lidgelden 2022-2023
BEREKENEN VAN TOTALE LIDGELD
Wanneer u online inschrijft, zal het lidgeld automatisch voor u berekend worden.
Berekent u toch liever zelf even op voorhand hoeveel u dient te betalen, dan kan u hieronder
de lidgelden per groep terugvinden.
Het totale lidgeld is de som van het basislidgeld + het lesgeld dat u achter elke discipline
terugvindt.
➢ Komt uw zoon/dochter bij onze tumbling 1 trainen, dan betaalt u dus €80 basislidgeld
+ €25 lesgeld = €105.
➢ Train je bij acro C niveau, selectie toestellen en tumbling 4, dan betaalt u €80 (basis)
+ €195 (acro) + €60 (selectie) + €37,50 (tumbling) = €372,50
➢ …
BETALEN LIDGELD
Lidgelden dienen overgeschreven te worden op onze rekening van ARGENTA:
BE68 9791 4579 3934
Vermelding: Naam gymnast + groep(en) waarin hij/zij traint.
Gelieve het juiste bedrag vóór 1 oktober 2022 over te schrijven zodat we tijdig de verzekering
in orde kunnen brengen! Wie niet in orde is met de online inschrijving en/of betaling mag vanaf
november niet meer deelnemen aan de lessen.
LIDGELDEN
Voor een overzicht van de lidgelden per groep zie volgende pagina.
Groepen die in het rood staan aangeduid, kunnen mogelijks niet gegeven worden wegens het
niet vinden van geschikte leiding. Wij trachten zo snel mogelijk een oplossing hiervoor te
vinden. Tot we deze oplossing gevonden hebben, zal de groep niet opgenomen worden in het
online inschrijvingssyssteem.
Hou onze website en social media in de gaten voor updates rond deze groepen.
STEUNEND LID
Zelf geen sportieve ambities meer, maar wil u wel onze club sponsoren? Of bent u ouder van
één van onze wedstrijdgymnasten en wil u kunnen genieten van verschillende kortingen op de
wedstrijden? Maak u dan STEUNEND LID van onze club.
Voor €25 kan u zichzelf aansluiten tot onze club.
Online inschrijven onder status ‘medewerker’.
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