Hasselt, 9 augustus 2016
Beste ouders, beste turnvrienden,
We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van een deugddoende zomervakantie maar …
rust roest!
Hoog tijd dus om terug in actie te schieten!
Het hele team, leiding en bestuur, is er klaar voor om er weer een schitterend turnseizoen
van te maken!
Over enkele weken gaan we opnieuw van start.
In de folder in bijlage vindt u de lesuren van de verschillende groepen voor het turnjaar 20162017. De lessen starten vanaf vrijdag 2 september.
Het lidgeld bedraagt 90 € voor de kleuters en 100 € voor alle andere groepen. Het 2de en 3de
lid van éénzelfde gezin krijgt een korting van telkens 15 €. In deze prijs is uiteraard de
verzekering inbegrepen. En vergeet niet dat u voor éénzelfde tarief verschillende disciplines
kan combineren.
De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug, vraag er dus naar
bij uw ziekenfonds.
Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via overschrijving. In bijlage vindt u een
overschrijvingsformulier (naam kind vermelden en geboortedatum). Tijdens de eerste lessen
kan u ook nog overschrijvingsformulieren verkrijgen.
NIET TE VERGETEN: iedereen moet zich laten inschrijven vóór de aanvang van de eerste
les, zowel de bestaande als de nieuwe leden, en wij vragen u ook uw lidgeld te betalen vóór
15 oktober. Wie niet ingeschreven is of niet betaald heeft, is NIET verzekerd.
Om de inschrijvingen wat vlotter te laten verlopen vragen we u de gegevens van uw kind
door te mailen naar secretariaat@turnkring-excelsior.be met vermelding van:
Naam kind – Adres – Geboortedatum - e-mailadres - Leeftijdsgroep en sporthal:(zie
folder) - telefoonnummer. Het e-mailadres van de contactpersoon is voor ons heel
belangrijk om eventuele laattijdige wijzingen (die vaak buiten onze wil omgaan) nog tijdig te
kunnen doorgeven!
Door op voorhand in te schrijven bespaar je jezelf heel wat tijd en kan je gewoon je kind
rechtstreeks naar de les brengen zonder langs de inschrijvingstafel te passeren.
Nog enkele praktische richtlijnen:
• Turnkledij
We benadrukken nogmaals dat wij verwachten dat elk lid (behalve de kleuters en GGroep) de turnkledij van onze club aankoopt en draagt, ook tijdens de wekelijkse lessen.
Dit vergemakkelijkt de uitvoering van de oefeningen en de ondersteuning hierbij tijdens
de training.
De turnkledij kan besteld worden via de lesgevers. Prijs: 60€ (prijs zonder winstmarge!)
Op onze website www.turnkring-Excelsior.be vind je in de linkerbalk een link naar
‘tweedehands turnkledij’, hier kan je turnpakjes verkopen en aankopen.
•

We proberen de turnles zo efficiënt mogelijk in te vullen, we willen jullie dan ook vragen
om voor de start van de les naar het toilet te gaan om zo de les ongestoord te kunnen
laten verlopen.

•

Jaarkalender
Naast de wekelijkse lessen organiseren wij jaarlijks ook andere activiteiten. Een aantal
van deze activiteiten zijn noodzakelijk om ons financieel plaatje rond te krijgen. We
rekenen dan ook op jullie aanwezigheid! Spreek zeker familie en vrienden aan en kom
genieten van een lekkere spaghetti in een gezellige sfeer en help zo onze clubkas te
spijzen! En uiteraard rekenen we op jullie aanwezigheid wanneer onze kinderen het
beste van zichzelf geven op het turnfeest en de Gymstars!
Alleen door jullie massale deelname kunnen we een verhoging van het lidgeld vermijden!
Hou onderstaande data alvast vrij in uw agenda. Ten gepaste tijde krijgt u over elk van
deze activiteiten meer informatie.
19/09/2016
23/09/2016
04/02/2017
19/03/2017
30/04/2017
23-24-25/06/2017

Try-out Acro en A-groep in de gymhal van 18u30 tot 20u
Infoavond voor de ouders in de sporthal van Runkst van
17u15 tot 18u (uitnodiging volgt).
Spaghetti festijn
Turnfeest sporthal Alverberg
Gymstars in de sporthal van Runkst
Sportief weekend

Je kan op onze website al onze activiteiten volgen. De brieven met informatie kan je
hier ook terug vinden. Ga dus zeker eens een kijkje nemen op www.turnkringexcelsior.be.
Wil je het nieuws ‘heet van de naald’? Maak je dan ‘vriend’ van onze facebook pagina
of volg ons via Twitter!
Wij wensen u alvast een schitterend turnseizoen !
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