
 
 
 
Aan alle ouders,  
 
Zoals u reeds weet, werken we dit seizoen opnieuw met een ledenstop.  
We willen blijven werken met groepjes van max. 10 voor turnen en max. 25 voor dans zodat we 
voldoende kwaliteit en veiligheid kunnen bieden. Uiteraard geven we voorrang aan de huidige leden 
en hun broertjes en zusjes. Zijn er nog groepen niet volzet, dan kunnen nieuwe kinderen aansluiten.  
 
Wij zijn pas zeker dat iemand definitief komt als het lidgeld gestort is.  
Betaald = ingeschreven 
 
We zullen dus als volgt te werk gaan: 

1. huidige leden die zich voor dit seizoen opnieuw opgegeven hebben en de kinderen die er 
volgens de wachtlijst zeker bij kunnen, hebben een proefles in de week van   
1 en 5/9.  

 Het lidgeld moet op onze rekening staan voor 12/9. 
2. als er nog plaats is kunnen de kinderen die nog op de wachtlijst staan hun eerste les volgen 

in de week van 12/9. Zij krijgen ook 1 proefles. Zij zullen persoonlijk op de hoogte gebracht 
worden als er een plaats vrijgekomen is. 

 Het lidgeld moet op onze rekening staan voor 19/9.  
3. zo doen we telkens week per week verder tot de groepen volzet zijn.  

Nieuwe leden kunnen zich wel steeds op de wachtlijst plaatsen. Dit kan via e-mail op 
gymnalandegem@skynet.be of telefonisch (09/371.60.00) 
 
Vele mensen werken met PC-banking. Indien u liever een stortingsformulier heeft, kan dit bekomen bij 
het aanmelden bij de eerste les.  
Onze gegevens:   Turnclub Gymna Landegem 

Grote Heirenthoek 33 
9850 Landegem 
IBAN: BE63 442-1516961-08 
BIC: KREDBEBB 

 
Bij de mededeling noteert u de naam van uw kind met daarbij één of een combinatie van volgende 
letters per kind: 

K  voor kleuters 
D  voor dans 
T  voor turnen en trampoline  
R  recreatieve trampoline 
C  competitiegroep 
A  voor air-track 

 
Op www.gymna.landegem vindt u:  
 

1) het infoboekje. Wie het boekje liever “op papier” heeft, kan dit bekomen bij het aanmelden bij 
de eerste les.  

2) de inlichtingenfiche die we voor elk kind vragen. Nieuwe leden moeten deze invullen.  Klik op 
“Inlichtingenfiche 2011-2012” in het blok “Praktisch” rechts op het scherm. Wil je de fiche 
liever op papier invullen, vraag dan een exemplaar bij de eerste les. Leden die deze fiche 
vorig seizoen reeds invulden krijgen deze via mail teruggestuurd ter controle. Geef eventuele 
wijzigingen snel door.  

3) foto’s, de kalender, de lesgevers, het bestuur, …. 
 
Hebt u nog vragen, stel ze gerust.  
We hopen iedereen terug te zien vanaf donderdag 1 september. 
 
Het Gymna-team. 
 
 
 

http://www.gymna.landegem/


Uurrooster 
 
Alle lessen starten vanaf donderdag 1 september 2011 tot en met 31 mei 2012. Tijdens de 
schoolvakanties gaan er geen lessen door, behalve voor de keurgroep. 
Alle activiteiten gaan door in de sportzaal te Landegem. 
 
Turnen en trampoline 
  Kleuters (3 tot 5 jaar)     woensdag van 16u tot 17u 
  Meisjes en jongens (1

ste
 t/m 4

de
 leerjaar)  woensdag van 17u tot 18u30 

  Meisjes en jongens (vanaf 5
de

 leerjaar)  woensdag van 18u30 tot 20u 
  Air-track en conditiegym voor meisjes en jongens 
  (vanaf 2

de
 middelbaar)     vrijdag van 17u30 tot 19u 

  Recreatieve trampoline     zaterdag van 14u30 tot 16u 
  (vanaf 2

de
 leerjaar en enkel in combinatie met een andere groep)     

  Competitiegroep trampoline    woensdag van 16u tot 20u 
  (door ons geselecteerde groep)   vrijdag van 17u30 tot 19u 

zaterdag van 16u tot 18u 
Dans  
  Meisjes en jongens 1

ste
 & 2

de
 leerjaar (benedenzaal) donderdag van 18u tot 19u  

  Meisjes en jongens 3
de

 &  4
de

  leerjaar (bovenzaal) maandag van 18u tot 19u  
  Meisjes en jongens 5

de 
& 6

de
  leerjaar (bovenzaal) maandag van 19u tot 20u 

  Meisjes en jongens vanaf 1
ste

 middelb (benedenzaal) donderdag van 19u tot 20u  
   
Aerobics voor dames en heren (vanaf 16 jaar) 
  start op donderdag 8 september   donderdag van 20u tot 21u 

 
Lidgelden 

 
In alle prijzen is de verzekering en aansluiting bij de GymFed inbegrepen. Het verplichte club T-shirt is 
in het lidgeld inbegrepen. De betalingen gebeuren uitsluitend via overschrijving. 
 
Kleuters        
€ 75    
 
Vanaf 1ste leerjaar: 
1 les per week: € 80   
2 lessen per week: € 120 
3 lessen of meer per week: € 140 
 
Competitiegroep trampoline (verzekering, licentie, wedstrijden en vervoer inbegrepen) 
In september  2011: zie hierboven 
In januari 2012: € 80 
 
Korting:  
2

de
 kind: - € 5  

3
de

 kind: - € 10  
4

de
 kind: - € 15  

 
Aerobics voor volwassenen 
€ 35 voor 11 lessen, 1 proefles toegestaan 
   

Betaling 
Het lidgeld dient zo snel mogelijk gestort te worden. Niet betaald is niet verzekerd ! ! 
Eén proefles is steeds toegestaan. We aanvaarden geen cash geld. 
Storten kan op rekening: BE63 4421 5169 6108 (BIC: KREDBEBB) 
 
De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Vraag info bij uw ziekenfonds. Vul 
het formulier reeds zoveel mogelijk in, wij ondertekenen met plezier 


