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Geachte leden en ouders                                           juni 2021 

 

We hoeven het niet uit te leggen, het voorbije jaar was op alle vlakken een bijzonder jaar. In het begin van het 

sportjaar betaalden jullie allemaal lidgeld voor een volledig jaar, maar velen onder jullie hebben amper kunnen 

sporten. 

We hebben gewacht tot het einde van het sportjaar om een goed beeld te vormen van welke 

sportmogelijkheden we al dan niet aan de groepen hebben kunnen aanbieden. Na een evaluatie kunnen we 

jullie meedelen dat we, indien gewenst, een deel van je lidgeld zullen terugbetalen. 

Voor alle leden werd de aansluiting bij de Gymnastiek federatie betaald, hierin zit de verzekering vervat. Deze 

kost kunnen we niet recupereren. Als vereniging hebben we steeds vaste kosten, ook al konden we niet altijd 

les geven. 

We hebben ons best gedaan een formule te bedenken waarbij we een zo eerlijk mogelijke terugbetaling 

kunnen aanbieden en een extra korting indien de gymnast opnieuw inschrijft voor het nieuw sportjaar 2021-

2022, een jaar dat hopelijk gespaard blijft van lockdowns en andere minder aantrekkelijke maatregelen. 

Per groep geeft dit het volgende resultaat, we houden geen rekening met keuzes die gemaakt zijn tijdens de 

‘bubbel’ periode. Als je kind in een groep zat waar er mocht gesport worden, dan val je in die categorie, 

ongeacht of je inschreef voor de bubbel of niet. 

Voor de groepen die het grootste deel van het jaar wel hebben kunnen sporten: 

Groep Terugbetaling lidgeld 
Extra korting  

bij herinschrijving 
Totale korting bij 

herinschrijving 
Lidgeld na korting 

2e kk 10% 6,50 € 5% 3,25 € 9,75 € 55,25 € 

3e kk 10% 6,50 € 5% 3,25 € 9,75 € 55,25 € 

1e lj 10% 6,50 € 5% 3,25 € 9,75 € 55,25 € 

2e lj 10% 6,50 € 5% 3,25 € 9,75 € 55,25 € 

3e - 4e lj 10% 6,50 € 5% 3,25 € 9,75 € 55,25 € 

5e - 6e lj - 1ste 
mb 10% 6,50 € 5% 3,25 € 9,75 € 55,25 € 

tumbling -13 
jaar 10% 13,00 € 5% 6,50 € 19,50 € 110,50 € 
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Voor de groepen die het grootste deel van het jaar niet hebben kunnen sporten: 

Groep Terugbetaling lidgeld 
Extra korting  

bij herinschrijving 
Totale korting bij 

herinschrijving 
Lidgeld na korting 

2de mb 50% 32,50 € 5% 3,25 € 35,75 € 29,25 € 

juniors 50% 35,00 € 5% 3,50 € 38,50 € 31,50 € 

tumbling +13 
jaar 50% 65,00 € 5% 6,50 € 71,50 € 58,50 € 

freerun 50% 35,00 € 5% 3,50 € 38,50 € 31,50 € 

recrea 50% 35,00 € 5% 3,50 € 38,50 € 31,50 € 

dames 50% 35,00 € 5% 3,50 € 38,50 € 31,50 € 

 

We betalen dit bedrag niet automatisch terug. Als je graag een deel van je lidgeld 

terug wil krijgen, vragen we je het formulier in te vullen dat je via onderstaande link 

kan vinden, of door de QR-code hiernaast te scannen met je slimme telefoon.  

https://forms.office.com/r/emgUp29xJy  

Op dat formulier moet je ondermeer het bankrekeningnummer invullen waarop we 

de terugbetalingen kunnen doen, aangezien we niet van iedereen een 

bankrekeningnummer kennen. 

Tot 30 oktober kan het formulier ingevuld worden en kan er opnieuw ingeschreven worden voor het nieuwe 

sportjaar. Na 30 oktober 2021 verzamelen we alle gegevens, voeren we een controle uit en betalen dan de 

beloofde bedragen terug. 

Het is voor niemand een makkelijk jaar geweest. We hopen dat jullie dit een eerlijke regeling vinden en dat 

we er met z’n allen een spetterend, COVID-vrij sportjaar van kunnen maken. 

 

Met sportieve groeten, 

Bestuur en leiding Turnkring Rust Roest Merksplas VZW 

https://forms.office.com/r/emgUp29xJy

