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Beste ouders, gymnasten 
 
Graag willen wij jullie via deze communicatie onderdompelen in de sfeer van onze 
turnvereniging.   EnerGym is immers geen plaats waar kinderen, jongeren en 
volwassenen zomaar verblijven.  Hier bij ons doe je Energie op door Gym. 
 
Wij zelf zijn trouwens een stel enthousiaste mensen die zich elke week opnieuw tot het 
uiterste willen inzetten.  Hieronder vindt u informatie over onze turnvereniging 
enerGym omtrent trainingstijden, hoe inschrijven, lidgelden, …… 
 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de 
train(st)er van het team of bij één van de bestuursleden. Ook suggesties voor 
verbetering van de gegeven informatie zijn welkom. 
Tevens beschikken wij over een website waarop de bijkomende info beschikbaar is.   
 
Dus surf gerust naar : www.turnkring-energym.be  of contacteer ons via  
info@turnkring-energym.be  
 
En ja hoor,  enerGym is er weer helemaal klaar voor.    
Met een splinternieuwe uurrooster, bijkomende leiding hopen wij het seizoen 2022– 
2023 sportief aan te vangen. 
We verwelkomen U, je vriendinnen of vrienden, je oudere zus of broer en niet te 
vergeten je ouders graag terug op onze trainingen welke zullen starten op 
De trainingen hervatten op woensdag 14 september 2022 
 

Inschrijven 
 
Indien uw dochter, zoon of jijzelf wil deelnemen aan onze training volg dan 
onderstaande procedure. 
 

1. Neem een PC, laptop, smartphone of iPhone en surf naar onze website 
www.turnkring-energym.be    ( Home pagina ) 

2. Druk op button “ Online inschrijven “.   
3. Vul de gewenste gegevens in en druk op doorsturen 
4. U ontvang een email met alle gegevens en kostprijs. 
5. Druk deze email of sla hem op in je smartphone of iPhone 
6. Bij aanvang van de training dien je deze email te tonen bij binnenkomst (  

afgedrukte of opgeslagen versie  
 
Geen email ontvangen na invullen van alle gegevens   

➔ stuur een email naar   : info@turnkring-energym.be met de vermelding geen 
email ontvangen bij invullen van gegevens.  Wij kijken dit verder na. 

 
U beschikt niet over een email adres 

http://www.turnkring-energym.be/
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➔ geen probleem, onder email adres hebt U " geen " ingevuld, wij contacteren 
U telefonisch 

  
Uw inschrijving is maar definitief bij betaling van het lidgeld.  Vanaf 3de les aanwezig zal 
er automatisch een factuur worden verzonden waarmee U het lidgeld kan betalen via 
overschrijving.   
Zoals elk jaar willen we er op aandringen om tijdig de inschrijving in orde te maken en 
niet te wachten tot het laatste moment.  
 
Gymnasten waarvan wij geen inschrijvingsbewijs bezitten kunnen wij niet registreren 

als aanwezig,  zijn niet verzekerd en worden niet toegelaten op de training 
 

Teamindeling en trainingstijden  
 
Aanpassingen nieuw trainingsrooster t.o.v. vorig trainingsrooster 
✓ De trainingen voor de allerkleinsten beginnen om 14u30 i.p.v 15u  
✓ Net als vorig jaar is er een aparte training voor train(st)ers, deze zal niet meer 

doorgaan op donderdag maar zal vanaf heden doorgaan op woensdag van 17u00 
tot 18u30.   

✓ De trainingen op donderdag starten al om 18u00 in plaats van 19u00 
✓ De disciplines Acro - Tumbling - Kracht en trampoline verhuizen van woensdag 

naar donderdag 
 

UURROOSTER TURNJAAR 2022 - 2023 
 

 
 

 

Blok 1  
✓ Doelgroep 

o Kleuters 
o J&M 6-10 jaar ( Lager onderwijs  tot en met 4de leerjaar) 

✓ Woensdag  van 14u30 tot 15u45 
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✓ Disciplines 
o Basisturnen 
o Airtrack / trampoline 

Blok 2 
✓ Doelgroep 

o Kleuters 
o J&M 6-10 jaar ( Lager onderwijs  tot en met 4de leerjaar) 

✓ Woensdag  van 15u45 tot 17u00 
✓ Disciplines 

o Basisturnen 
o Airtrack / trampoline 

 
Blok 3 
✓ Doelgroep 

o Enkel voor train(st)ers 
 

Blok 4 
✓ Doelgroep 

o J&M 10-12 jaar ( Lager onderwijs 5de en 6de leerjaar) 
o J&M 13 tot en met 15 jaar 
o J&M +15 jaar 

✓ Woensdag  18u30 tot 20u00  ( laatste 15min = afbreken toestellen ) 
✓ Disciplines 

o Basisturnen 
o Trampoline / Airtrack   

Blok 5 
✓ Doelgroep 

o J+M  6-12 jaar ( Lager onderwijs )   
✓ Donderdag  van 18u00 tot 19u15 
✓ Disciplines 

o Airtrack/Trampoline  
o Acro ( basis ) 

Blok 6 
✓ Doelgroep 

o Alle leeftijden ( enkel voor acro ) 
o J+M  12-18 jaar 

✓ Donderdag  van 19u00 tot 20u15 
✓ Disciplines 

o Airtrack/Trampoline  
o Kracht 
o Acro  

 
Blok 7 
✓ Doelgroep 
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o J+M  +18 jaar 
o Volwassenen 
o Train(st)ers 

✓ Donderdag  van 20u15 tot 21u30   
✓ Disciplines 

o Basisturnen 
o Kracht en lenigheid 
o Airtrack / trampoline 

 

Lidgelden  
 
Daar waar de  impact van de Corona – pandemie in het jaar 2020-2021 beperkt is 
gebleven is deze impact duidelijker zichtbaar geworden tijdens het turnjaar 2021-2022.  
Gerelateerd aan de Corona – pandemie hebben we het turnjaar 2021-2022 moeten 
afsluiten met een aanzienlijk verlies, waardoor we genoodzaakt zijn geweest om het 
lidgeld ten opzichte van vorig jaar aan te passen 
 
Huidig tarief :  
✓ Basislidgeld  

o Basisturnen = 140 €  
o Extra lesuren = Eenmalige bijkomend lidgeld van 50 € ( ongeacht aantal 

extra lesuren ) 
 

✓ Kortingen 

• Vanaf 2de kind -20 € 

• Inschrijven Januari 2023 =  110 € ( inclusief 35€ inschrijvingsgeld en 
verzekering  

• Inschrijven na paasvakantie 2023 = 85€  ( inclusief 35€ inschrijvingsgeld 
en verzekering ) 

 
Betalingsvoorwaarden 
✓ Eerste 2 lessen gratis (enkel voor nieuwe leden welke starten in september 2022) 
✓ Eerste les gratis ( voor leden welke inschrijven in Jan 2023 en na paasvakantie 

2023 ) 
✓ Niet betalen lidgeld = factuur verzonden 

 
Kostprijs T-shirt 15 € = verplicht 
 

Jaarplanning 
 
Net als vorig jaar wordt een uitgebreide jaarplanning opgemaakt, zodat ouders, 
gymnasten, trainers en bestuursleden reeds van bij de aanvang van het werkjaar over een 
compleet jaaroverzicht kunnen beschikken. Mede hierdoor hoopt het bestuur op een 
hogere graad van betrokkenheid bij de trainers i.v.m. aanwezigheden op de trainingen, 
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bestuursvergaderingen en bijkomende activiteiten en om zo laattijdige afzeggingen te 
kunnen uitsluiten. 
 

● Woensdag 14  September 2022 : Startdag leden 
● Donderdag 15 September 2022 : Startdag leden 
● Oktober 2022 : Start wafeltjesverkoop    
● Zaterdag 08 oktober 2022 : Open trainingsdag 
● 10-12 Februari 2023 : WE -15 jarigen ( Lokeren )  
● ???????? 2023 : Eetfestijn 
● 17 - 21 Mei 2023 : WE +15 jarigen 
● April 2023 : Algemene vergadering 

 
Via bovenstaande communicatie hebben wij U willen onderdompelen in de sfeer van 
onze turnvereniging. 
EnerGym is immers geen plaats waar kinderen, jongeren en volwassenen zomaar 
verblijven.   
Hier bij ons doe je Energie op door Gym. 
Wij zelf zijn trouwens een stel enthousiaste mensen die zich elke week opnieuw tot het 
uiterste willen inzetten. 
Hieronder  
Heeft u naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen, surf gerust naar : 
www.turnkring-energym.be of contacteer ons via  info@turnkring-energym.be 
 

Het enerGym Team 
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