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Zondag 29 mei 2022 

LIDMAATSCHAP 2022-2023 
 
 
Beste leden, beste ouders,  
 
Wij nodigen u graag uit om in te schrijven voor volgend seizoen. In de loop van volgend seizoen 
zullen we verhuizen naar de nieuwe gymhal. Daar hebben we bij de lessenrooster al rekening mee 
gehouden. In bijlage van deze brief vind je ook een woordje uitleg over onze nieuwe groepsindeling 
en structuur. 
 
De inschrijving dient ook dit jaar DIGITAAL te gebeuren. We geven net zoals vorige jaren onze 
leden van dit seizoen de kans om eerst in te schrijven, nl. tot 1 juli 2022. Nadien zetten we de 
inschrijvingen open voor nieuwe leden. Inschrijven kan via de link op onze website! 
 
We besloten om het lidgeld voor volgend seizoen te verhogen. Dat heeft te maken met de gestegen 
kosten (o.a. energie) en met de overstap naar de gymhal in de loop van volgend seizoen.  
 
Wij geven iedereen die voor 1 juli 2022 inschrijft zoals gewoonlijk ook een vroegboekkorting. Het 
bestuur heeft besloten deze korting ook dit jaar te verdubbelen van 5 naar 10 euro. Op die manier 
compenseren we toch een beetje het wegvallen van heel wat lessen dit seizoen.  
 
 
Het basislidgeld bedraagt dit jaar 80 euro 
• Of dus 70 euro indien er betaald wordt vóór 1 juli 2022 (= een korting van 10 euro) 
• In het basislidgeld is enkel de aansluiting bij de club en Gymfed inbegrepen. 
Per basisgroep moet je daar nog eens 20 euro bijtellen. 
Per specialisatiegroep wordt er een toeslag gerekend van 35 euro. 

 
 

Na digitale inschrijving, ontvangt u een automatische 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 danken U voor een vlotte inschrijving en betaling. 
 
Met sportieve groeten, 
Bestuur en lesgevers. 
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Beste ouders 
 
In het seizoen 2022-2023 wijzigen onze afdelingen grondig. We volgen daarbij de aanbevelingen en 
richtlijnen uit het gymfedsportmodel (https://gymfedsportmodel.be/) van onze federatie. 
 
Niet enkel de namen, maar ook de ‘leeftijdsindeling’ wijzigt. Bekijk dus grondig onderstaande tabel 
om te weten in welke afdeling jouw kind kan deelnemen. 
 

 
 
Zoals u kan zien, starten we volgend seizoen met een aantal nieuwe groepen: 
- Voor 16+ komt er een extra afdeling bij, nl. gymfit, waar er terug wat meer aandacht zal komen 

te liggen op ‘gymnastiek’ 
- De wedstrijdgroepen ‘recrea’ zullen vanaf de gymhal ook extra aanbod krijgen 
- We starten met een nieuwe basisafdelingen, nl. trampoline  
- Als we in de gymhal zitten, starten we ook met een aanbod G-gym. 
 
Wat dans betreft hebben we beslist om dit voorlopig niet meer aan te bieden. 
 
De volledige lessenrooster vind je op de volgende pagina en op onze website. 
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https://gymfedsportmodel.be/
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LESSENROOSTER 
SEIZOEN 2022 - 2023 

 

DAG UUR AFDELING VOOR WIE 

MA 18.30 -  20.00 RECREA + selectie 

 20.15 - 21.30 TRAMPOLINE 2007 - eerder 

DI 18.30 - 19.45 GYMKIDS 2011 - 2012 - 2013 

WOE 14.00 – 15.00 KIDIES 2 2018-2017 

 15.15 – 16.15 KIDIES 1 2,5 j – 2019 

 16.15 – 17.45 GYMTOPIA + selectie 

 16.15 – 17.45 RECREA TT1 selectie 

 17.45 - 19.00 GYMTEENS 2008 - 2009 - 2010 

 19.00 – 20.15 GYMFIT 2007 - eerder 

 20.30 - 21.30 SPORTFIT 2007 - eerder 

DO 18.15 - 19.30 FREE RUNNING 1 2011 - 2012 - 2013 

 19.30 - 20.45 FREE RUNNING 2 2008 - 2009 - 2010 

VR 18.30 - 19.45 GYMTOPIA   2014 - 2015 - 2016 

 20.00 - 21.30 RECREA TT2 selectie 

 21.30-22.30 FREE RUNNING 3 2007 - eerder 

ZA 9.00 - 11.00 RECREA TU 3 selectie 

 12.30 - 13.45 TRAMPOLINE 2011 - 2012 - 2013 

 14.00 - 15.15 TRAMPOLINE 2008 - 2009 - 2010 

ZO 9.30 - 11.00 RECREA TU 1 Selectie 

 10.00 - 11.00 G-GYM Selectie 

 11.30 - 13.00 RECREA TU 2 selectie 

 

=> VANAF DE GYMHAL 

 


