Online inschrijven :

Inschrijvingsformulier 2020-2021
Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld te worden terugbezorgd

Familienaam : ................................................. Voornaam : ............................................... man/vrouw
Geboortedatum : ……../…….../….……...
Straat : ................................................... nr. : ........ postcode+gemeente : ...................................
Telefoonnummer : ..............................

GSM : .........................................................

E-mail adres :..............................................................................................

verplicht in te vullen als
je in schijven betaalt !

Peuter-Kleutergym :
 1,5 - 2,5j
 2,5 - 3j (instapklas & 1ste)  4-5j (2de & 3de kleuterklas)
ste
de
Toestelturnen Meisjes Basis :  1 4 Lj
 vanaf 5de Lj
Toestelturnen Meisjes Recrea Wedstrijd (flikskes) :
 1ste-4de Lj
 vanaf 5de Lj
Toestelturnen Jongens Recrea Wedstrijd (flikskes):

Toestelturnen Tweede Jeugd :

Tumbling-Trampoline Basis :
 2de – 6de Lj
 vanaf 1ste middelbaar
DANS :
 Kleuterdans 2,5-4j  Mini kids 3de KK-2de Lj
 Kids 3de-6de Lj
 Teens +12 j
 Young adults +18 j (ervaring)
 Fun-dancers +18j
Algemene gymnastiek voorbereiding wedstrijd  3de Kleuterklas (2u)
Toestelturnen Wedstrijd
 1ste Lj (4u)
 2de Lj (6u)
 vanaf 3de Lj (7,5u)
ste
de
Tumbling Wedstrijd
 pre-comp 1 -4 Lj (4u)
 vanaf 5de Lj (7,5u)

 Ik betaal € 5 meer voor de verhoogde waarborg.
(meer info hierover in de zaal of op www.gymka.be)

 ik betaal in één keer : ………….. euro

 ik betaal : ………….. euro in
vier schijven van ………. euro.
➢

➢

Dit kan enkel als het totale bedrag per lid
meer dan 120 euro bedraagt.
De schijven dienen betaald te worden in
september, december, februari en april.

Wat we zeker van de gymnast moeten weten :
Tijdens de training : .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Bij een verzorging (allergieën, vorige kwetsuren) : .......................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Datum : ………………..

GymKa vzw

Handtekening ouder/voogd

Recrea
Kleutergym, Tumbling-Trampoline, tweede jeugd en alle
dansgroepen :
€ 90 (1u/week)
Peutergym :
€ 115 (1u/week+ouder)
Toestelturnen meisjes :
€ 115 (2u/week)
Flikskes :
€ 165 (4u/week)
Wedstrijdploegen :
2u/week
€ 135
4u/week
€ 205
6u/week
€ 275
7,5u/week
€ 325
9u/week
€ 380
10u/week
€ 415
• Het tweede lid uit één gezin krijgt €10 korting. Het derde €20.
• Wanneer je voor meer dan 1 groep inschrijft, krijg je €65
korting op elke volgende groepsinschrijving.
• Wanneer je pas na nieuwjaar inschrijft, geldt een verminderd
tarief. Dat kan je bij ons opvragen.

Van Dammedreef 32 2920 Kalmthout
0475 911 883 info@gymka.be – www.gymka.be
KBC : BE50 4045 0832 5118 BIC : KREDBEBB Ondernemingsnummer : 0472.551.336

