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Schoten, 8 sept 2021

Beste gymnasten en ouders van jonge leden,
Jammer genoeg hebben we wegens de gekende omstandigheden het vorige seizoen niet kunnen trainen
zoals gewild.
Leiding en bestuur hebben echter niet stilgezeten en zijn reeds aan de voorbereidingen van volgend
seizoen begonnen.
We hopen uiteraard dat we al onze bestaande leden volgend seizoen opnieuw mogen verwelkomen en
een frisse en sportieve start kunnen nemen.
Alle bestaande leden krijgen voorrang op nieuwe leden. Om dit in goede banen te leiden, vragen we
om de herinschrijving te bevestigen voor 15 juli. Huidige leden die bovendien betalen voor 15 juli
krijgen een korting van 20 euro op het komende seizoen!
Voor de herinschrijving stuur je een e-mail naar gymclubstos@gmail.com. Vermeld hierin de naam
van de gymnast en de naam van de afdeling voor seizoen 2020-21. De verantwoordelijke van het
ledenbeheer zal de gegevens van de bestaande leden overzetten naar het nieuwe seizoen. Bij wijziging
in de persoonsgegevens (domicilieadres, GSM-nr vader/moeder…) vragen we om dit ook uitdrukkelijk
te vermelden.
Van leden die niet starten aan het nieuwe seizoen en zodanig geen deel meer zullen uitmaken van onze
club, vragen we om ook een e-mail te sturen.
Na 15 juli vervalt de voorrang. Wie zich voor deze datum heeft heringeschreven via e-mail is zeker van
een plaats. Na deze datum bekijken we, op basis van het aantal leden per groep én de maatregelen die
op dat moment van kracht zijn, hoe we het seizoen naar best vermogen zullen en mogen organiseren.
Onder voorbehoud, afhankelijk van de coronarichtlijnen en de grootte van de groepen, zal vanaf 15
augustus de website opengesteld worden voor inschrijvingen voor nieuwe leden. Wens je een broer of
zus in te schrijven die momenteel nog geen lid is, dan raden we aan om zo snel mogelijk vanaf 15
augustus de link tot het online inschrijven te openen via de homepagina van onze website
www.gymclub-stos.be Nieuwe potentiële leden kunnen bovendien gedurende de maand september
gebruik maken van gratis proeflessen.
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De afdelingen worden ingedeeld volgens vooropgestelde leeftijden, maar we laten de mogelijkheid om
in sommige groepen een jaartje langer te blijven of om vroeger over te gaan (o.a. naar de gymmers).
Andere uitzonderingen kunnen enkel genomen worden in overleg en met akkoord van de leiding.
We zetten de basisgroepen nog eens even op een rijtje:
Rakkertjes: geboren in 2017-2019: zaterdag van 9u tot 10u
Kapoenen: geboren in 2015-2016: woensdag van 16.30u tot 17.30u
Ravotters: geboren in 2012-2014: woensdag van 17.30u tot 19.30u
Kids: geboren in 2008-2011: maandag van 18.30u tot 20.30u
Gymmers: geboren vanaf 2008: maandag van 20.30u tot 22u
Gymboys: enkel voor jongens geboren tussen 2008 en 2014: op zaterdag van 9u tot 10u
De eerste trainingen vangen aan vanaf maandag 6 september 2021.
De lidgelden voor de basisafdelingen dienen betaald te worden ten laatste tegen 15 september e.k. op
rekening BE19 0015 2726 6212 van STOS vzw ledenbeheer met vermelding “lidgeld Naam en
Voornaam”. Het normale tarief voor alle basisafdelingen bedraagt 120 euro voor een seizoen voor
rakkertjes, kapoenen en gymmers, 150 euro voor de ravotters en kids en 25 euro extra wie de gymboys
combineert met de ravotters of kids. Bestaande leden krijgen een korting van 20 euro indien de betaling
gebeurt voor 15 juli.
Gezinnen met meerdere leden genieten een extra korting vanaf het 3de lid van het gezin en mogen hun
betalingen spreiden (raadpleeg hiervoor op de website Bijlage 1 van het huishoudelijk reglement onder
de rubriek STOS info).
Wie deel uit maakt van de optiegroep demo betaalt binnen de maand bij aanvang 50 euro. Wie later
wenst te betalen (na 1 maand en uiterlijk voor 31 december 2021) betaalt 60 euro.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om de verantwoordelijke van het ledenbeheer te contacteren:
gymclubstos@gmail.com of telefonisch op het telefoonnummer 0470 60 08 91.
Ondertussen kijken wij ongeduldig uit naar het nieuwe seizoen!

Vriendelijke turngroeten,

Bestuur en leiding STOS
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