Beste ouders en gymnasten,
Na 2 moeilijkere jaren kijken we met het bestuur en de lesgevers hoopvol uit naar een gezond,
sportief en spetterend Gymteamjaar! We hopen jullie massaal terug te mogen verwelkomen
aan het begin van het nieuwe turnjaar op vrijdag 2 september 2022. Onze kleuters
verwachten we vanaf de kleuteropendeurdag op zondag 18 september 2022.
De laatste les van het jaar is zondag 4 juni 2023.
Zoals we vorig jaar in onze brief aangekondigd hebben, kunnen we niet anders dan dit jaar
onze prijzen aanpassen. Vorig jaar hadden we al aangekondigd dat we onze tarieven dit jaar
zouden herzien, o.a. omwille van de hogere kost van de Gymfedfederatie en de hogere
huurkost van de zaal.
We hebben besloten om voor de recreatieve groepen enkel het lidgeld aan te passen. Voor
specialisatiegroepen wordt er een lichte verhoging per groep toegepast. Ook voor de
junioren+ passen we een lichte prijsstijging toe omdat zij vanaf het volgende seizoen een half
uur langer zullen kunnen turnen. De nieuwe prijzen vinden jullie in de bijlage bij deze brief
“Overzicht Gymteam VZW seizoen 2022-2023”.
En dan nu…. Op naar de inschrijving voor het turnjaar 2022-2023. De normale
inschrijvingsperiode start op 1 augustus 2022. Zoals elk jaar willen we jullie als bestaande
leden een recht op voorinschrijving geven. Dat kan vanaf maandag 4 juli 2022.
- Je kan inschrijven via de volgende link:
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=574
- In bijlage vind je een handleiding voor het inschrijvingssysteem (1 specifiek voor
Gymteam – eveneens de uitgebreidere versie van Gymfed)
- Aandachtspuntje: “AGD +” is enkel voor geselecteerde gymnasten. Gelieve hiervoor
enkel in te schrijven als het kind voor deze groep is geselecteerd.
- Zoals steeds geldt: de inschrijving is pas definitief na betaling. Graag willen we jullie
vragen om dadelijk te betalen bij de inschrijving en ten laatste binnen de 5 werkdagen.
Zo behouden we een goed overzicht over wie er is ingeschreven en ontnemen we geen
kansen voor andere gymnasten als de groepen volzet zouden zijn. We bedanken jullie
hierbij alvast voor je medewerking en begrip.
Rest ons nog jullie een zonnige, sportieve en zalige vakantie toe te wensen!
Lesgevers en Bestuur
Gymteam VZW
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