Inschrijvingsformulier 2017-2018
Gelieve alles in te vullen in drukletters

Naam
Voornaam
Geboortedatum
….. /…… /………….

Geslacht

Nieuw lid?

Nationaliteit:

M/V

Ja / Nee

…………………….…………

Straat:………………………………………………………..................……………………………………

KLEEF HIER DE STICKER VAN
HET ZIEKENFONDS.
DE STICKER VAN HET LID !

………………………………………………………..................……………………………………………...
Nr.:……..

Bus: …….

Postcode: …………….…

Woonplaats: ………………………………………………………………………………..

Emailadres:
@
Tel. nr.: ……... /……………….…………..

GSM: ……... /…………………………..…

Gezinsverantwoordelijke:…………………………………………………….…… Beroep: …………………………………..……………

Wenst u gebruik te maken van de verhoogde waarborg verzekering sportongevallen?
Gewone polis
Verhoogde waarborg
Overlijden
€ 7.500
€ 25.000
Blijvende of gedeeltelijke invaliditeit
Tot € 30.000
Tot € 50.000
Tijdelijke onbekwaamheid
25 uitkeringen max. 2 jaar
€ 6/dag (ook loontrekkend)
Wachttijd: 30 dagen
Ik wens de verhoogde waarborg € 5,00 extra:
Ja / Nee
Groepskeuze

DI

O Kleuters Temse
O Kleuters meisjes Sint-Niklaas
O Kleuters jongens Sint-Niklaas
O Recreanten meisjes Temse
O Recreanten jongens Temse
O Recreanten ACRO Temse
O Meisjes groep 1 Sint-Niklaas
O Meisjes groep 2 Sint-Niklaas
O Meisjes groep 3 Sint-Niklaas
O Tumbling Temse
O Tumbling Sint-Niklaas
O Recreanten jongens Sint-Niklaas
O Pre selectie TTM / ACRO
O Recreanten TTM (wedstrijden)
O Selectie TTJ / TTM / ACRO
O Dans
Totaal bedrag lidgeld +
(eventueel extra verzekering)

WOE

ZA

ZO

Pre- &
selectie

€ ………..… , …………

Lidgelden: (Inschrijvingsgeld voor wedstrijden en licenties zijn inbegrepen.)
1 Training/Week: €165
- 2 Trainingen/Week: €200
– Dans: €125
Recreanten TTM (wedstrijden) €260
- Pre selectie TTM: €260 Pre selectie ACRO: €260
Selectie TTJ / TTM / ACRO: €350
Het Lidgeld dient betaald te worden voor aanvang van de 3e training.
Met de betaling van het lidgeld verklaart U zich akkoord dat uw kind deelneemt aan het Turngala op 24 maart
2018
Handtekening lid (Indien meerderjarig) :
………………………………………………………………

Datum :
……/…../……

Handtekening gezinsverantwoordelijke :
………………………………………………………………

Koninklijke turnkring

Rust Roest

Beste ouders
Beste turnvrienden,
U hebt beslist om je kind te laten turnen in onze vereniging Rust-Roest Sint-Niklaas-Temse. Turnen is een mooie en leuke
sport om te beoefenen. Lichaamsbeweging en sport zijn essentieel voor kinderen, even belangrijk als knuffelen, slapen en
eten.
Wij zullen als club onze verantwoordelijkheid nemen om onze sport zo goed mogelijk aan te leren aan al onze leden. En dit
op de meest veilige manier.
Zoals bij elke sportgebeuren er soms eens ongevallen die zowel de gymnast als onze club liever niet ervaart.
In het verleden hebben we helaas een aantal kleine ongelukjes gehad, die gelukkig niet te ernstig waren. Spijtig genoeg
hebben we moeten vaststellen dat enkele ongelukjes gebeurden terwijl het kind nog niet was ingeschreven en dus ook nog
niet verzekerd was. De verzekering heeft dit voor de laatste keer door de vingers gezien en heeft toch enkele dossiers
aanvaard met uitzondering van turners waarvan hun aangifte of papieren niet in orde waren. Steeds je papieren tijdig
invullen en binnen brengen is de boodschap!
Als een kind probeert in september en pas betaalt eind november is dat kind bijna drie maand onverzekerd aan het
turnen. Denk aan de risico’s voor zowel het kind, ouders als turnvereniging!
Ieder kind mag 2 proeflessen nemen. Indien je kind wil blijven turnen dient vanaf de 3de training het lidgeld betaalt te
worden, de verzekering zal geen schadedossiers meer aanvaarden nadat het kind 2 keer geprobeerd heeft en niet
ingeschreven is.

3de

Kinderen die niet ingeschreven zijn bij hun
training zullen niet meer mogen mee
turnen zolang het lidgeld niet betaald is !!!!
Bij ondertekening van de inschrijving( voorkant ) geef ik ook toestemming om foto’s van
mijn kind (eren) of mijzelf (volwassen lid) te gebruiken op alle digitale media van de club.

Er zullen
aanwezigh
eidsregiste
rs
bijgehoude
n worden
ter
controle.

Wij vragen om uw begrip want er is geen enkele trainer die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor een niet verzekerd kind.
Indien u meer informatie wenst omtrent inschrijvingen en verzekering kan u steeds bij de betrokken trainers terecht , zij zullen uw
vragendoorgeven aan de juiste personen binnen onze club. U mag dan snel een reactie verwachten.
Dank voor uw begrip
Sportieve groeten
Het bestuur.

Tarieven lidgeld recreanten: seizoen 2017-2018
1 training per week
2 trainingen per week
Fun Dance

Vanaf 01-09-2017
165€
200€
125€

Vanaf 01-01-2018
125€
150€
80€

Vanaf 01-04-2018
50€
90€
50€

