
   Kapellen, 1 september 2016 

 
 

 
  

  
Beste ouders en dames, 
 

 
Wij  heten de nieuwkomers hartelijk welkom en zijn 

blij de 'ouwe getrouwen' terug te zien! 
We maken er samen weer een fijn, gezond en sportief 
turnjaar van. 

 
Het lidgeld bedraagt dit jaar: 

 dames: € 80 (voor dinsdag en donderdag) 
 kinderen < 18 jaar : € 70 
 vanaf het 3de lid per gezin: € 60 (enkel in mindering te brengen bij het lidgeld van het derde , 

vierde,... kind) 
 
Om ons in regel te stellen met de verzekering vragen wij u om zo snel mogelijk 

in te schrijven. 
 dit jaar verloopt de inschrijving opnieuw via onze website. Misschien 

hebt u hiertoe al een uitnodiging per mail ontvangen, zo niet laten we het 

u graag op deze manier nog eens weten. 
 op www.turnkringhaasdam.be vindt u alle informatie die u wenst. Ga 

dus snel eens kijken en schrijf u maar meteen in. Dan is dit stukje van de 
administratie al achter de rug! 

 Tweede stap blijft als gewoonlijk de betaling op rekeningnummer BE81 

7765 9600 9224 GKCCBEBB van Turnkring Haasdam. Vanaf dan kunnen 
wij u pas echt verzekeren. Vergeet bij de mededeling niet de naam(en) en 

de geboortedatum(s) van het lid(leden) te vermelden a.u.b. (let op: men 
kan slechts 1x gratis deelnemen aan een proefles!!) 

Zodra al deze formaliteiten volbracht zijn, krijgt u en/of uw kinderen binnen 

enkele weken een lidkaart. 
 

Bij inschrijving in onze turnkring is een tussenkomst mogelijk door de 
mutualiteit. Wij bezorgen u dit jaar zelf een bewijs, dat u kan doorspelen aan 

het ziekenfonds.  
 
Op de ommezijde vindt u ook ons intern reglement. Lees dit zeker eens door! 

Zo kunnen we alles vlot en veilig laten verlopen. Voor de turnkledij kan u tijdens 
de eerste weken de club t-shirt met ons logo of een turnmaillot bekomen. 

Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Zijn er nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met: 

Lydia Jacobs-Salsmans tel. 03/664.58.35 
Kathleen Jacobs  tel. 0497/192427 

Hilde Dubois   tel. 03/664.29.35 
 
Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur.       
 

 


