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2. Inschrijvingen

2.1  Hoe word ik lid?

Je mag één les gratis komen proberen. Beslis je nadien om je in te schrijven, dan kan dit via het 

elektronisch inschrijvingssysteem waarvan de weblink terug te vinden is op onze website: 

www.TurnkringEWB.be

OPGELET! Je bent pas lid en verzekerd wanneer we het lidgeld en het inschrijvingsformu-

lier volledig en correct ontvangen hebben. Er geldt tevens een inschrijvingslimiet voor elke 

groep. 

Ben je nieuw, 6 jaar of ouder en heb je nog nooit geturnd? 

Dan mag je de eerste proefles volgen bij de Benjamins B meisjes) of de Kadetten (jongens).  

Na het ontvangen van het advies van de trainer kan je je onmiddellijk inschrijven in de juiste groep. 

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

We hanteren tarieven op basis van het aantal uren training dat iemand volgt. We geven ook 

korting voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin. Bekijk onderstaand onze tariefberekening:

Het totale lidgeld bestaat uit twee delen (A en B):

A. Een vast bedrag van 60 euro voor administratie, inschrijving en verzekering.  

 Dit is een forfaitaire kost per lid per jaar, ongeacht de duurtijd van de lessen.

B. Een variabel deel van 20 euro per half uur training per week op jaarbasis. 

 •  1 uur per week = 2 x € 20 = € 40 / totaal lidgeld: € 60 vast + € 40 = € 100

 •  1,5 uur per week = 3 x € 20 = € 60 / totaal lidgeld: € 60 vast + € 60 = € 120

 •  2 uur per week = 4 x € 20 = € 80 / totaal lidgeld: € 60 vast + € 80 = € 140

 •  …

Vanaf het 2de lid per gezin wordt het vast bedrag € 50 per lid i.p.v. € 60.

Kom ik in aanmerking voor een korting?

Gezinskorting: indien er meerdere gezinsleden (zelfde adres) aangesloten zijn krijgt men vanaf 

het 2de gezinslid een korting van € 10. 

Ziekenfonds: alle ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van het lidgeld terug. Het nodige  

attest hiervoor wordt u elektronisch bezorgd per mail na betaling en in de loop van de maand 

december 2019.


