NIEUWE (her)inschrijvingsprocedure bij Sportac’86 voor seizoen
2017 - 2018, betreffende de basisgroepen, kleuterturnen en
recreagroepen Deinze, S-M-Latem, De Pinte, Machelen,Ronse en
Nevele.

Herinschrijving bestaande leden:

07/06/2017 tot 30/06/2017

Bestaande leden (d.w.z. leden die reeds deelnamen aan de lessen in 2017) zullen vanaf 07
juni een mail (van de GymFed ) ontvangen betreffende de ONLINE inschrijvingsprocedure
voor het nieuwe seizoen. Aan hen zal gevraagd worden om zich te registreren via het
inschrijvingsplatform van de GymFed (een link zal in die mail medegedeeld worden). Tevens
zal hen gevraagd worden om het lidgeld (voor het hele sportjaar 2017 - 2018) onmiddellijk
te betalen bij de registratie (systeem zoals bij Online ticketverkoop). Wanneer wij het
lidgeld niet terzelfdertijd ontvangen, verliest het kind automatisch zijn/haar plaats in de
groep. Nieuwe leden van op de wachtlijst kunnen dan die plaatsen later innemen. Bestaande
leden kunnen hun deelname aan het volgende sportjaar bevestigen tegen uiterlijk 30 juni.
Nota: er wordt nooit lidgeld terugbetaald, énkel bij een medisch attest van minimum drie
maanden.

Leden van op de wachtlijsten: 01/07/2017

tot 31/07/2017

Vanaf 1 juli zullen de kinderen die reeds op onze wachtlijsten staan, aangeschreven worden
om de vrijgekomen plaatsen in te nemen. Via mail zal hen uitgelegd worden hoe zij zich
kunnen inschrijven via registratie op de GymFed. Ook aan hen zal gevraagd worden om
onmiddellijk te betalen bij registratie. Zij krijgen de kans tot 31 juli om in te schrijven.
LET OP!! Vanaf 1 augustus zal er niet meer met de wachtlijsten gewerkt worden.
Reden: met het nieuwe online inschrijfsysteem van de GymFed is dit niet meer mogelijk.

Proeflessen:
Door het nieuwe systeem van “online” inschrijven, moet men onmiddellijk betalen. Op die
manier is het onmogelijk een proefles toe te laten zonder in te schrijven (cfr. verzekering).
Wij willen hieraan toch tegemoetkomen door u de mogelijkheid te geven om u eind
september nog uit te schrijven. Gelieve dan een mail te sturen naar
anouschka@sportac86.be. Wij kunnen u dan het lidgeld terugbetalen, minus de verzekering
(25€) en het lidgeld van de maand september.

Inschrijven nieuwe leden: 01/08/2017
Zij die graag lid willen worden, zullen vanaf 1 augustus een inschrijvingslink vinden op onze
website. Zij zullen zich via deze nieuwe link direct kunnen registreren in de GymFed en
daardoor ingeschreven worden in onze club. Tevens zullen zij dan een keuze kunnen maken
voor de gewenste groep(en). Terzelfdertijd zal hen medegedeeld worden in welke groepen
nog plaatsen vrij zijn, alsook welke groepen er dan reeds volzet zullen zijn (door reeds

bestaande leden). Ook nieuwe leden zullen pas kunnen inschrijven bij onmiddellijke betaling.
Voor groepen die volzet zijn, zal uiteraard niet meer ingeschreven kunnen worden.

Opgelet:
Enkele aandachtspunten bij het aanvinken van uw keuze.
Bij het aanvinken van de keuzegroepen kan geen combinatie gemaakt worden voor:
- Deinze Kleutergym:
Men kan enkel kiezen voor kleutergym op woensdagnamiddag óf op zaterdagvoormiddag. Voor beide dagen kiezen kunnen wij helaas niet toelaten, omdat de
vraag voor kleutergym zo groot is… Helaas zullen wij, in het geval u toch beide dagen
aanvinkt, zélf een keuze moeten maken en uw kindje voor één van de dagen
inschrijven.
- Deinze RS Sportacus:
Enkel leden die reeds actief zijn in deze groep mogen deze aanvinken, aangezien de
leden van deze groep geselecteerd werden door de trainers.
- Ronse Basisgym:
Men kan enkel kiezen voor basisgym Ronse op maandag- óf op vrijdagavond. Voor
beide dagen kiezen kunnen wij helaas niet toelaten, omdat de vraag voor basisgym te
Ronse zo groot is… Helaas zullen wij, in het geval u toch beide dagen aanvinkt, zélf
een keuze moeten maken en uw kind voor één van de dagen inschrijven.
- Ronse Beloften:
Enkel leden die reeds actief zijn in deze groep mogen deze aanvinken, aangezien de
leden van deze groep geselecteerd werden door de trainers.
- De Pinte Rope Skipping:
Men kan inschrijven voor de groep RS De Pinte, maar de trainers bepalen op basis
van leeftijd en competenties of uw kind skipt in groep 1 (18u) of groep 2 (19u).

Wij bieden in het komende seizoen 2017-2018 de volgende groepen aan:
Afdeling Deinze: (Opgelet : lees de opmerkingen hierboven ivm. het aanvinken van uw keuze)
- Deinze gym 1ste Kleuter WOE
- Deinze gym 1ste Kleuter ZA
- Deinze gym 2de Kleuter WOE
- Deinze gym 2de Kleuter ZA
- Deinze gym 3de Kleuter WOE
- Deinze gym 3de Kleuter ZA
- Deinze gym 1ste Leerjaar WOE
- Deinze gym 1ste Leerjaar ZA
- Deinze gym 2 Lj – 3 Lj DI
- Deinze gym 4 Lj – 6 Lj DO
- Deinze gym +12 jaar VRIJ
- Deinze TRA recrea 2 Lj – 6 Lj ZA
- Deinze TRA recrea +12 jaar ZA
- Deinze Rope Skipping basis 1 Lj – 6 Lj VRIJ
- Deinze RS Sportacus ZO

Afdeling Ronse: (Opgelet : lees de opmerkingen hierboven ivm. het aanvinken van uw keuze)
- Ronse gym MA
- Ronse gym VRIJ
- Ronse gym Beloften WOE + VRIJ (enkel via selectie)
Afdeling Sint-Martens-Latem: (alles op woensdag)
- Latem gym 1ste Kleuter
- Latem gym 2de Kleuter
- Latem gym 3de Kleuter
- Latem basisgym 1 Lj – 2 Lj
- Latem RS
Afdeling De Pinte: (Opgelet : men kan enkel RS De Pinte aanvinken)
- De Pinte RS 1 VRIJ
- De Pinte RS 2 VRIJ (enkel via selectie)
Afdeling Machelen:
- Machelen RS DO
Afdeling Nevele:
- Nevele RS DO

Belangrijke info:
- Wij maken geen gebruik van de voorrangsregel via reeds ingeschreven broertjes of zusjes.
- Kleuters moeten op het moment van de eerste les de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben.
- In al onze prijzen (lidgelden) is de verzekering en de aansluiting bij de GymFed inbegrepen.
Tussenkomst in het lidgeld van een sportclub
Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een
lidmaatschap bij een sportclub afsluit. Bij inschrijving (registratie) én betaling via het
inschrijvingsplatform van de GymFed zal men terzelfdertijd automatisch via mail een
document toegestuurd krijgen waarmee u terugbetaling kunt krijgen. Dit is een
standaarddocument dat geldig is voor alle ziekenfondsen.

Anouschka V.D.W. – anouschka@sportac86.be
Verantwoordelijke ledenbeheer
Bestuurslid

Onze sportcoördinator:
Onze sportcoördinator/clubmanager, Catherine Rotsaert,
kan nog steeds bereikt worden via
sportcoordinator@sportac86.be
of gsm 0491 73 46 15 (spreek steeds een boodschap in indien u
wenst gebeld te worden).

