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zondag 4 juni 2016 

 
LIDGELD 2016-2017 
 

 
Beste leden, beste ouders,  
 

Wij nodigen u graag uit om in te schrijven voor volgend seizoen. De inschrijving dient dit jaar 
DIGITAAL te gebeuren. Een uitgebreide handleiding vind je in bijlage!  
 

Gezien het groot aantal leden van dit seizoen, verwachten we dat sommige groepen snel vol zullen 
zitten. We geven net zoals vorige jaren onze leden van dit seizoen voorrang tot 1 juli 2016. MAAR 
we kunnen niet meer garanderen dat iedereen terug kan deelnemen.  
 
Op de Algemene Vergadering van 23 april 2016 werd het lidgeld voor volgend seizoen goedgekeurd.  

Het lidgeld bedraagt voor volgend seizoen 95 euro per lid *.  

 
U kan het lidgeld op de volgende manieren betalen: 
- 90 euro vóór 1 juli 2016 (met dus 5 euro korting startdatum) of 

- 95 euro vanaf 1 juli 2016 (indien er nog plaats is **) 

 
*: zoals in onze digitale nieuwsbrief van mei al uitgelegd, is dit inclusief een kring T-shirt met een 
waarde van 10 euro! Indien u nog een toonbare en passende kring T-shirt hebt, kan u bij digitale 
inschrijving aanduiden dat u GEEN T-shirt wenst, en wordt er een korting van 10 euro gegeven. 
**: gezien het groot aantal leden van dit seizoen, verwachten we dat bepaalde groepen snel zullen 
volzitten. VOL = VOL.  

 

Na digitale inschrijving, ontvangt u een mail met de betalingsinfo. Mogen wij vragen onmiddellijk te 
betalen. Indien er niet betaald is binnen de 10 kalenderdagen, wordt uw plaats terug vrijgegeven! 
 

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet iemand van de lesgevers of het bestuur aan te spreken. 
 
Wij zijn op woensdag 15 juni van 18u tot 20u in de turnkring aanwezig om te helpen bij 
de inschrijving! 

 
Wij danken U voor een vlotte inschrijving en betaling. 
 

Met sportieve groeten, 
Bestuur en lesgevers. 
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