
 

Uurrooster 

 Alle activiteiten gaan door in de sportzaal te Landegem. 

 Alle lessen lopen vanaf 1 september 2021 tot en met 31 mei 2022. 

 Tijdens de schoolvakanties en in juni is er geen les,  behalve voor geselecteerde groepen.  

 Eén proefles is steeds toegestaan. 

 Groepen en lidgelden zie tabel. 

 Korting op de basisprijs 

o Volgens het aantal trainingen per week 

 

 

o Gezinskorting 

 

 

 

 

 Rekeningnummer: BE 63 4421 5169 6108 

 Wie om financiële redenen liever in 2 keer wenst te betalen (voor bedragen hoger dan € 200), 

neemt contact op met Sabina/voorzitter. We bekijken dan om een individuele regeling uit te 

werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 korting 

1 extra training - € 40 

alle volgende extra  trainingen - € 55 extra per training 

aantal gezinsleden korting 

2 - € 5 

3 - € 10 

4 - € 15 

5 - € 20 



 

 

discipline leeftijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag basisprijs

turngroepen
kleuterturnen                                     

keuze uit 1 lesmoment 
°2018-°2017-°2016 16u-17u

9u30-10u30 

10u30-11u30
€ 90

turnen basis A °2015-°2014-°2013 17u-18u30 € 120

turnen basis B °2012 en vroeger 18u30-20u € 120

G-gym °2015 en vroeger 18u30-19u30 € 90

volwassenen 
BBB                                                     

keuze uit 1 lesmoment
°2005 en vroeger

19u-20u             

20u-21u
20u-21u 20u-21u 20u-21u € 90

open gym °2003 en vroeger 19u-21u € 90

dansgroepen 

dans 1 °2015-°2014 18u30-19u30 € 90

dans 2 °2013-°2012 19u-20u € 90

dans 3 °2011-°2010 17u30 - 18u30 € 90

dans 4 °2009-°2006 10u30-11u30 € 90

dans 5 °2006 en vroeger 11u30-12u30 € 90

groepen na selectie
acro °2014 en vroeger 18u-20u € 120

recrea + tumbling °2013 en vroeger 18u-20u 18u-20u €220**

recrea + tramp °2013 en vroeger 18u-20u 17u-19u €220**

testgroep °2015-°2014 16u-18u 10u30-12u30 €220**

competitie trampoline I-niveau °2013-°2012 18u-20u 16u-18u 10u30-12u30 €300***

competitie tramp B en C- niveau °2011 en vroeger 18u -20u* 18u-20u* 18u-20u* 18u-20u
10u30-12u30 

of 17u-19u*
€300***

* afhankelijk van de groepsindeling ** korting en 2 recreatoernooien inbegrepen *** korting en wedstrijdlicentie inbegrepen


