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Beste Ouders, 
Beste turnsters & turners, 
 
Hierbij de info voor het nieuw turnjaar. 
Wij verwachten U allen graag terug bij de start van het nieuw turnjaar op maandag 2 september 2019. 
Nieuwe leden zijn steeds welkom gans het jaar door. Zij mogen twee trainingen gratis bijwonen en dienen dan te betalen. 
 
Bij inschrijving dient iedereen verplicht de inlichtingenfiche – Inschrijving sportjaar 2019-2020 correct in te vullen. Gelieve deze fiche 
digitaal door te sturen naar etienne.vg@skynet.be 
Indien deze fiche niet in ons bezit is, kunnen wij uw kind niet laten verzekeren. 
 
Tarieven lidgelden:  Kleuters  & leerlingen 1e & 2e leerjaar   € 95 
(incl. verzekering!) 3e leerjaar en ouder     € 120 
   Opstapgroep meisjes & jongens    € 170 
   D-niveau meisjes     € 170 
   Pré-keurgroep jongens     € 220  
   Instapgroep 8 jaar      € 220 
   Instapgroep 9 jaar     € 260 
   Keurgroepen jongens & meisjes    € 295 
   Juffers 1 & Juffers 2 & oudste jongens   € 120 
   Cheerdance (16+)     € 150 

 
Voor leden uit hetzelfde gezin is een reductie voorzien:  
– Voor elk volgend kind wordt er € 10 in mindering gebracht. 
– Cheerdance (16+) in combinatie met turngroep: reductie € 50. 
De mindering geldt alleen op het volledig bedrag.  
 
Wij vragen beleefd het lidgeld te storten op het rekening nr: IBAN BE29 7376 1024 8564 van Koninklijke Turnkring Reynaert 
Kemzeke vzw, Hellestraat 238, 9190 Stekene.  
Uiterste datum van betaling 15 oktober 2019. 
 
Verplichte mededeling: sportjaar 2019-2020 + volledige naam van het kind + geboortedatum vermelden bij uw betaling. Met dank bij 
voorbaat. Wie niet tijdig betaalt, kunnen wij niet meer toelaten tot de training.  
Dit omwille van de verzekering.  
 
Voordelen waarvan U kan genieten: 
Wat U zeker moet weten: de meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming in het lidgeld. 
Gelieve een formulier te vragen bij uw ziekenfonds en laat dit invullen op het secretariaat van de club. 
Sommige gemeenten geven een sportcheque uit van € 20. Geef die af in de club, dan wordt die in mindering gebracht van het lidgeld. 
(Deze maatregel geldt alleen voor de leden van de gemeente Stekene). 
 
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 
Like onze facebook –pagina! 
 
Belangrijk: 5 oktober 2019 : eetfestijn turnkring. 

      21 & 22 maart 2020 : Provinciale kampioenschappen toestelturnen jongens A-B- en I-niveau te Stekene. 
       16 mei 2020 : turngala te Stekene : 2 voorstellingen 14.30 u en 19.00 u. 
        5 juli tot en met 10 juli 2020 : sportkamp te Sint-Niklaas (Puitvoet). 
 
Het bestuur en de turnleiding van Koninklijke Turnkring Reynaert Kemzeke vzw wensen jullie een sportief en fantastisch turnjaar. 
 
 
 


