Beste Ouders,
Beste gymnasten,
Maandag 5 september 2022 start het nieuw turnseizoen van de Koninklijke Turnkring Reynaert Kemzeke.
Bij inschrijving dient iedereen VERPLICHT de inlichtingenfiche – Inschrijving sportjaar 2022-2023 – 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.
Tarieven – INCLUSIEF T-shirt club! Kids: XXS (98/104) - XS (110/116) - S (122/128) - M (134/140) - L (146/152) XL (158/164). Volw (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL (tot 5XL).
Kleuters + 1e & 2e leerjaar – € 120
Competitiegroep jongens – € 350
3e tot 6e leerjaar – € 150

Competitiegroep meisjes – € 300

Opstapgroep (selectie) meisjes & jongens – € 210

Juffers 1 & 2 + oudste jongens – € 150

Recrea tornooigroep (selectie) – € 210

Cheerdance vanaf 16j (1x/week op zaterdag) – € 150

Opstapgroep + (selectie) – € 250

Cheerdance vanaf 16j (1,5/w op zaterdag & donderdag in
de pare weken) – € 190
Er is een aangepast tarief voor gymnasten die later op het sportseizoen starten (vanaf 1 december en vanaf 1 maart).
Nieuwe leden zijn op elk moment van het jaar welkom, zij mogen gratis twee trainingen proberen!
Voor leden uit hetzelfde gezin mag er per volgend kind € 10 in mindering gebracht worden (niet in combinatie met
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 2022-2023 + naam gymnast + geboortedatum + maat t-shirt (bij
vermelden voor kids of volwassenen)!. Uiterste datum van betaling 15 oktober 2022.
De inschrijving is pas volledig bij een ingediende inlichtingenfiche en de volledige betaling van het lidgeld. Gymnasten
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 het lidgeld sportclubs. Bezorg het invulformulier van uw
ziekenfonds aan de train(st)er of op het secretariaat van de club.
Sommige gemeenten geven een sportcheque uit van € 20. Geef deze ook af aan de train(st)er. Gymnasten tussen 13 en
18 jaar uit Stekene & Kemzeke mogen deze € 20 onmiddellijk in mindering brengen van het lidgeld. Voor leden van
een andere gemeente wordt de sportcheque ingevuld teruggegeven aan desbetreffende gemeente.
Belangrijke data! Noteer deze alvast in jullie agenda.
22 oktober 2022
Spaghetti-avond (à volonté), ook vegetarisch, te Kemzeke.
19 november 2022

Start wijnverkoop – afhalen op 17 december 2022.

3 december 2022

Sint & Pieten in de turnzaal bij de kleuters.

6 mei 2023

Turngala te Stekene – 2 voorstellingen (14.30u & 19.00u).

2 tot 7 juli 2023
Sportkamp op het domein Puytvoet te Sint-Niklaas. Inschrijven vanaf november (info volgt).
Voor inlichtingen kan U steeds terecht bij:
* Etienne Van Guyse (secretaris) – Vlasrootstraat 83 te Kemzeke – 0473/79 45 11
* Kristien Van Guyse (voorzitter) – Meersstraat 10 te Stekene – 0476/96 13 52
Het bestuur en de turnleiding van de Koninklijke Turnkring Reynaert Kemzeke vzw wensen jullie een sportief
en fantastisch turnjaar!
Vlasrootstraat 83, 9190 Kemzeke– www.turnkringreynaert.be - info@turnkringreynaert.be - 03/779.70.79

