Beste Ouders,
Beste turnsters & turners,
Dinsdag 1 september start het nieuwe turnseizoen van de Koninklijke Turnkring Reinaert Kemzeke.
Wij starten dit jaar met een Covid 19-veilig uurrooster. Check zeker facebook of onze website www.turnkringreynaert.be voor de meest
recente info.
Vanwege het Covid 19 virus, zijn wij verplicht te werken met een registratiesysteem. Turners (ook kinderen die een keertje komen
proberen) moeten zich op voorhand registreren. Zo niet is er geen toegang in de turnzaal!
Registratie gebeurt via een doodle waarbij je de link per groep terugvindt op de facebookpagina van de club of onze website. (graag
registratie op naam van de turn(st)er.). Nieuwe turn(st)ers vragen we om zeker de contactgegevens te bezorgen aan de train(st)er.
Covid 19 vraagt nog tal van andere maatregelen. Deze worden ons opgelegd door zowel onze gymnastiekfederatie als de gemeente. In
bijlage vinden jullie een opsomming. Gelieve deze door te nemen en laten we samen proberen om de maatregelen zo correct mogelijk op
te volgen!
Bij inschrijving dient iedereen verplicht de inlichtingenfiche – Inschrijving sportjaar 2020-2021 - in te vullen. Gelieve deze fiche
digitaal door te sturen naar etienne.vg@skynet.be of af te geven aan de train(st)er.
Indien deze fiche niet in ons bezit is, kunnen wij uw kind niet laten verzekeren.
Kleuters & leerlingen 1e & 2e leerjaar
€ 100
3e leerjaar en ouder
€ 130
Opstapgroep meisjes & jongens
€ 170
D-niveau meisjes
€ 170
Pré-keurgroep jongens
€ 220
Instapgroep 8 jaar & 9 jaar
€ 220
Keurgroepen jongens
€ 300
Keurgroep meisjes
€ 250
Juffers 1 & Juffers 2 & oudste jongens
€ 130
Cheerdance (16+) 2 trainingen per week.
€ 160
Cheerdance 1 training per week
€ 100
Nieuwe leden zijn op elk moment van het jaar welkom, jullie mogen gratis twee trainingen proberen!
Tarieven lidgelden:
(incl. verzekering!)

Voor leden uit hetzelfde gezin mag er per volgend kind 10€ in mindering gebracht worden.(niet in combinatie cheerdance)
Cheerdance (16+) in combinatie met turngroep: reductie € 50.
Gelieve het lidgeld te storten op rekening nr: IBAN BE29 7376 1024 8564 van Koninklijke Turnkring Reynaert Kemzeke vzw met
als mededeling: lidgeld 2020-2021 + naam, voornaam turn(st)er + geboortedatum. Uiterste datum van betaling 15 oktober 2020.
De inschrijving is pas volledig bij een ingediende inlichtingenfiche en de volledige betaling van het lidgeld. Turn(st)ers die niet betaald
hebben voor 15 oktober moeten wij de toegang tot de turnzaal weigeren. (verzekering)
Voordelen waarvan U kan genieten:
Veel ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor lidgeld sportclubs.Bezorg het invulformulier van uw ziekenfonds aan de train(st)er.
Sommige gemeenten geven een sportcheque uit van € 20. Geef deze ook af aan de train(st)er. Turn(st)ers uit Stekene/Kemzeke mogen
deze 20€ onmiddellijk in mindering brengen van het lidgeld. Voor leden van een ander gemeente wordt de sportcheque ingevuld
teruggegeven.
Bij een volgende lockdown zal een procentuele teruggave van het lidgeld gedaan worden op het einde van het seizoen.
Wij hopen deze maatregel niet te moeten toepassen en dat we een fantastisch turnjaar mogen beleven.
Voor inlichten kan U steeds terecht bij Etienne Van Guyse (secretaris), Vlasrootstraat 83 te Kemzeke, tel. 03/779 70 79 en bij Kristien
Van Guyse (voorzitter), Meersstraat 10 te Stekene, gsm 0476/96 13 52
Belangrijk: 17 oktober 2020 : Eetfestijn :thuisbezorging of afhaling. Bestellingen vanaf 50 € gratis thuisbezorging.
8 mei 2021 : turngala te Stekene : 2 voorstellingen 14.30 u en 19.00 u.
4 juli tot en met 9 juli 2021 : sportkamp te Sint-Niklaas (Puitvoet).
Het bestuur en de turnleiding van Koninklijke Turnkring Reynaert Kemzeke vzw wensen jullie een sportief en fantastisch turnjaar!
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