Wommelgem, juli 2022
Beste leden, ouders en sympathisanten
Het nieuwe turnseizoen is weer in aantocht!!!
We gaan dit seizoen van start op maandag 5 september 2022 in de sportzaal in de
Beukenlaan en eindigen op zondag 4 juni 2023.
Bijgaand vinden jullie het voorlopige uurrooster en de bijhorende lidgelden voor het nieuwe
seizoen. Wijzigingen kunnen nog optreden tot aan de herfstvakantie.
Inschrijven gebeurt volledig online (zie bijgaande brief) en is voor onze huidige leden
mogelijk vanaf 15 juli 2022. Volledig nieuwe leden kunnen pas inschrijven vanaf 15 augustus
2022.
Gelieve de inschrijving zo spoedig mogelijk in orde te brengen, zodat we de juiste gegevens
kunnen doorgeven aan de federatie om je verzekering in orde te brengen. Dit kunnen we enkel
als zowel de inschrijving als de betaling in orde is!
Je mag een discipline komen proberen alvorens je hiervoor inschrijft, maar met een maximum
van 2 proeflessen.
Voor onze steunende leden blijft het lidgeld 25 Euro. Ook zij dienen zich online in te
schrijven. Er dient dan enkel het statuut ‘medewerker’ aangeduid te worden. Op de
overschrijving vermelden ze enkel hun naam en “Steunend lid”. Elke ouder kan steunend lid
worden. Zo krijgt hij/zij ook een lidkaart van Gymfed, welke recht geeft op korting bij
wedstrijden van Gymfed.
Opgelet: Gelieve uw lidgeld te storten op ons rekeningnummer:
Argenta: BE68 9791 4579 3934
met vermelding: Naam gymnast + groep
Onze briefwisseling en meldingen gebeuren voornamelijk elektronisch. Vul daarom alle emailadressen waarop je de communicatie wil ontvangen duidelijk in, zodat je van alles op de
hoogte blijft.
Conform de GDPR-regels vind je op onze site www.kwt-wommelgem.be onze
privacyverklaring. Gelieve deze door te nemen en je bij eventuele opmerkingen of vragen te
richten tot ons secretariaat.
We hopen alvast dat jullie een fijn, sportief en vooral GEZOND turnseizoen tegemoet gaan!
Met sportieve groeten,
Bestuur KWT
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