Koninklijke Turnkring Lyra
Inschrijvingsformulier Seizoen 2020 - 2021

Je bent pas lid en verzekerd wanneer we het lidgeld en registratie ontvangen hebben!
Een nieuw lid kan maximaal twee proeflessen gratis volgen. Eerst registreren als proefles en nadien betalen. Alle betalingen
gebeuren binnen de maand na inschrijving.
Het lidgeld is opgebouwd uit 2 delen: A+B
A. Een vast bedrag van € 30 voor administratie en verzekering (eenmalig).
B. Een bedrag afhankelijk van groep en les.
Indien een lid in meerdere groepen traint, wordt het basisbedrag en de bedragen per groep bij elkaar opgeteld (zie
http://www.turnkring-lyra.be/lidgeld.php).
Kortingen:
-Indien meerdere gezinsleden ( zelfde adres) aangesloten zijn krijgt men vanaf het derde gezinslid
een korting van € 10.
- 2de discipline of les: korting € 10
- UIT-pas met tegemoetkoming: € 20
- Alle ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug.
Door de Corona crisis zijn er op het einde van vorig turnjaar verschillende lessen weggevallen. Hiervoor kan je een éénmalige
corona-korting van 20€ bekomen op het lidgeld van het sportjaar ’20 – ’21.
Deze korting is vrijblijvend. Indien je van deze tegemoetkoming gebruik wil maken moet dit aangevinkt worden op het
inschrijvingsformulier.
Voorwaarde: lid van Turnkring Lyra tijdens het turnjaar ’19 – ’20 (lidgeld volledig betaald) en ingeschreven voor 16 oktober 2020.
Leden die inschrijven en betalen voor 16 oktober 2020 krijgen een gratis Turnkring lyra t-shirt

Algemene gegevens
Naam:

………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………

Geboortedatum:

………………………………………………

Nationaliteit: ……………………………………………

Straat:

………………………………………………

Nr.: ……………………………………………

Gemeente:

……………………………………………..

Postnr.: ……………………………………………

Huistelefoon:

………………………………………………

GSM gymnast:

………………………………………………

(-18j) GSM gezinshoofd

………………………………………………
(-18j) E-mail gezinshoofd: ………………………………………………

GSM ouder 2:

………………………………………………

Maat t-shirt:

……………………………………………..

Nr. Uitpas:

…………………………………………….. (opbouw nr.: 02500xxxxxx1x)

E-mail gymnast: ………………………………………………

E-mail ouder 2: ………………………………………………

Ik wens gebruikte maken van de corona-korting en voldoe aan de voorwaarden hiervoor

Mail het ingevulde inschrijvingsformulier door naar inschrijvingen@turnkring-lyra.be.
Gelieve het correcte lidgeld (met vermelding naam lid) over te schrijven op rekeningnr. BE82-97318031-6768.

Koninklijke Turnkring Lyra
Inschrijvingsformulier Seizoen 2020 - 2021
(vink aan welke les je wil volgen)

Gymnastiekaanbod TURNKRING LYRA turnjaar 2020-2021
Recrea
1 kleuters vanaf 2,5 jaar

70

7 keep fit Dames

2 kleuters vanaf 4 jaar

70

8 Acrogym

3 meisjes en jongens ( 1° tot 3° lj )

70

9 tumbling recrea 1 VOLZET

4 meisjes en jongens ( 4° tot 6° lj )

70

10 tumbling recrea 2 VOLZET

5 meisjes en jongens ( vanaf 1° mid )

70

11 toestelturnen selectiegroep

70

80

6 nostalgieclub

80
105

115

Ierse dans
31 Ierse dans ( beginners )

70

33 Ierse dans ( ervaring - volwassen )

32 Ierse dans ( ervaring - 18 )

70

34 Ierse dans ( gevorderden )

115

Wedstrijd turnen meisjes (TTM)
41 Toestel Turnen Meisjes

43 Toestel Turnen Meisjes

42 Toestel Turnen Meisjes

44 Toestel Turnen Meisjes

TTm heeft aparte berekening voor lidgelden afhankelijk van het aantal uren/wedstrijdlicentie

Tumbling
51 tumbling ABC VOLZET

54 tumbling I VOLZET

52 tumbling ABC VOLZET

55 tumbling I VOLZET

53 tumbling ABC

115

56 tumbling I

115

Rope skipping en Knuffelturnen
61 lessenreeks 10 lessen
start najaar 2020 zie website

Sport
71 badminton

80

Bij inschrijving aanvaarden de leden zich akkoord met het clubreglement, deze ligt steeds in de gymhal of is terug
te vinden op onze website www.turnkring-lyra.be
Het reglement kan te allen tijde aangepast worden indien dit nodig mocht blijken om de goede werking van de
club te verzekeren.
Om ons kenbaar te maken, leden aan te trekken en ook jullie ouders te laten zien wat wij tijdens en naast onze
lessen allemaal doen, maken we gebruik van een website en een facebookgroep. Indien u wenst dat uw
dochter/zoon niet op een foto of video staat, vragen wij u om dit duidelijk te melden via info@turnkring-lyra.be. Korting:
Indien wij niets vernemen, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat. Uiteraard gebruiken wij social media enkel voor
turn-gerelateerde zaken en gebeurt met afgebakende regels met respect voor uw zoon/dochter.
Basis:

Handtekening:

Datum:

Totaal:

Mail het ingevulde inschrijvingsformulier door naar inschrijvingen@turnkring-lyra.be.
Gelieve het correcte lidgeld (met vermelding naam lid) over te schrijven op rekeningnr. BE82-97318031-6768.

