(HER)INSCHRIJVEN VOOR VOLGEND SEIZOEN 2019 - 2020
Het seizoen loopt weldra op zijn einde, maar toch kijken we al vooruit naar het komend
sportjaar 2019 - 2020.

Inschrijven van reeds bestaande leden:

Binnenkort zullen al onze leden een mail ontvangen met daarin de procedure om her in te
schrijven.

Inschrijven van nieuwe leden:

Zij die graag lid willen worden, zullen vanaf 15 juni 2019 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).
Nieuwe leden zullen pas kunnen inschrijven mits onmiddellijke online betaling. Voor
groepen die volzet zijn, zal uiteraard niet meer ingeschreven kunnen worden.
LET OP: Alle groepen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de trainers!!

Proeflessen:

Door het 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 tot 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 én het lidgeld van de maand september.
Onze basisgroepen zijn zeer snel vol, daarom zullen wij ons engageren om begin oktober op
onze website te zetten voor welke groepen er plaatsjes zijn weggevallen en opnieuw
(tijdelijk! slechts een tijdspanne van 2 weken) kan ingeschreven worden.
Opmerking i.v.m. de nieuwe wetgeving rond de privacy:
Door in te schrijven in onze club, geeft men automatisch toelating dat er foto’s gemaakt en
gepubliceerd kunnen worden waarop het ingeschreven kind staat. Ons clubblad verschijnt
driemaal per seizoen en daarin worden af en toe foto’s van onze leden gepubliceerd.
We wensen jullie en uw zoon of dochter alvast een fijne zomervakantie toe en hopen jullie
allen vanaf 2 september (opnieuw) te mogen verwelkomen in onze club!
Tot dan . . .
Anouschka Van De Walle
Verantwoordelijke Ledenbeheer
Bestuurslid Sportac´86

