
* Schrappen wat niet past 
** Aanduiden van de gekozen discipline(s)

1 

Turnclub De Eik 

turnclubdeeik@hotmail.com 
www.turnclubdeeik.be 

INSCHRIJVINGSFICHE 2020 – 2021 

PERSOONLIJKE GEGEVENS GYMNAST (gelieve voor elk lid afzonderlijk een formulier te gebruiken) 

Naam:…………………………..……..…………….Voornaam:……………….…….………………………… 

Straat en huisnummer:………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente:……………...……………...…………………………………………………………… 

Tel. nr: ……………………………..………………....… GSM:………..…….…..……..………………………. 

E-mailadres:…………………………………………………………..…………………………………………...

Geboortedatum: .....................................…. Nationaliteit:..…………………………………………………..

Geslacht: man/vrouw* Nieuw lid: * 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand, beheerd door het secretariaat van de Tunclub De Eik vzw. Ze kunnen 
worden gebruikt voor administratieve doeleinden. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan hiervan steeds een 
verbetering vragen. (Wet op de privacy d.d. 08-12-92) 

DISCIPLINES SEIZOEN 2020-2021 ** 
Dames onderhoud 

Dames toestelturnen 

Recrea kolonie 

Recrea meisjes 1-3e lj 

Recrea jongens 

Recrea TTM gevorderden (selectie) 

Tumbling / Trampoline (selectie) 

Kleuters 2,5 – 3 jaar 

Kleuters 4 jaar 

Kleuters 5 jaar 

Kleuters kolonie 

Recrea meisjes 4e-6e lj 

Recrea meisjes juffers  

(va 1e middelbaar) 

Kidsswing 4-7 jr. 

Kidsswing 7+ 

Gympies (selectie) 

TTJ (selectie) 

TTM (selectie) 

ACRO (selectie) 

ACRO beginners (selectie) 

Tumbling / Trampoline 

gevorderden (selectie) 

Tumbling / trampoline  

voorbereiding (selectie) 

BETALING 

Het inschrijvingsgeld kan betaald worden op rekeningnummer BE90 8002 1844 9132 (Biccode: AXABBE22) met 

vermelding van naam gymnast + groep. De lidgelden zijn terug te vinden op achterzijde van dit 

inschrijvingsformulier of op onze website. Vanaf het derde lid van eenzelfde gezin (met hetzelfde domicilie) wordt 

er een korting toegekend van 10% voor elk toetredende gymnast. 

Door het ondertekenen van deze fiche verklaren wij dat de gymnast een jaarlijks preventief sportmedisch 

geschiktheidsonderzoek heeft ondergaan. 

Tevens geven wij hierbij de toestemming tot publicatie van foto’s, tekst, beelden gemaakt tijdens de activiteiten, 

van onze zoon/dochter.* 

Bij betaling van het lidgeld krijgt elk lid een t-shirt aangeboden door de club. Deze kunnen tijdens pasmomenten/

trainingen afgehaald worden. 

Check regelmatig onze website of like onze facebookpagina voor extra nieuws van onze club. 

 Datum: Handtekening ouders: of lid (indien meerderjarig) 
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Turnclub De Eik  
 

turnclubdeeik@hotmail.com  
www.turnclubdeeik.be 

 

UURROOSTER 2020 - 2021 

Recreagroepen      

Discipline Dag Uur Locatie Lidgeld  

Kleuters 2,5-3 jaar (1e kleuterklas) zaterdag 13.45-14.45 u. turnhal € 130 Combinatie 
van 
verschillende 
disciplines 
mogelijk 
 
=  
LIDGELD 
GROEP 1 
+ 30 € voor 
elk 
bijkomend 
uur 
  
BETALING 
VOOR 
30 sept 2020 
 

Kleuters 4 jaar (2e kleuterklas) maandag 16.00-17.00 u. turnhal € 130 

Kleuters 5 jaar (3e kleuterklas) zaterdag 12.45-13.45 u. turnhal € 130 

Kleuters 2,5-5 jaar (Kolonie) zaterdag 09.00-10.00 u. kolonie € 130 

Recrea meisjes 1ste – 3de lj maandag 18.00-20.00 u. turnhal € 175 

Recrea meisjes 4de – 6de lj  zaterdag 15.00-17.00 u. turnhal € 175 

Recrea meisjes juffers (va 1e middelb) Zaterdag 16.30-18.30 u. turnhal € 175 

Recrea Kolonie 1ste – 6de lj + SO zaterdag 10.00-12.00 u. kolonie € 175 

Recrea jongens woensdag 18.00-20.00 u. turnhal € 175 

Dames toestelturnen  maandag 20.00-21.30 u. turnhal € 160 

Dames onderhoud  donderdag 20.00-21.00 u. turnhal € 130 

KidsSwing - 4 tot 7 jaar dinsdag 18.00-19.00 u. danszaal € 145 

KidsSwing - 7+ jaar vrijdag 19.00-20.00 u. danszaal € 145 

 

Recrea+ groepen (instappen enkel mogelijk na selectie) 

Discipline Dag Uur Locatie Lidgeld  

Meisjes TTM gevorderden 
donderdag 
zaterdag 

18.30-20.00 u. 
10.30-12.30 u. 

turnhal 
€ 225 

Combinatie 
van 
verschillende 
disciplines 
mogelijk 

Tumbling - Trampoline (vanaf 9 jaar) zaterdag 09.00-11.00 u. turnhal € 175 

Tumbling – Trampoline uitbreiding donderdag 18.30-20.00 u. turnhal € 160 

Tumbling voorbereiding zaterdag 11.30-13.30 u. turnhal € 175 

Gympies TTM – TTJ - ACRO 
woensdag 
zaterdag 

17.00-19.00 u. 
17.00-19.00 u. 

turnhal 
€ 240 
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