LIDGELD
Per seizoen (sep. 17 – jun. 18)
✓ Recreatie
o
o
o
o

€ 100
ste

Kleuters + 1 lj
Kids
Jeugd
Tieners

✓ Recreatie
o
o

€ 50

Jump & Joy heeft tot doel bij te dragen tot
de sportieve ontwikkeling en het
welzijn van al haar leden door het
aanbieden van gymnastiekdisciplines,
waarbij kwaliteit een centrale plaats
inneemt.

Seizoen
2017 - 2018

Ados
Old Generation

✓ Precompetitie
✓ Competitie

€ 175
€ 300

Kortingen
✓ 2 of meer leden uit hetzelfde gezin
10% per lid

Website

www.jumpandjoy.net

Clubmail

bestuur@jumpandjoy.net

✓ Aansluiting vanaf januari
 (lidgeld/10) x aantal maanden + € 15

Frank Crommelinck
0475 26 19 23 │ frank.crommelinck@telenet.be

Rek Nr BE35 9730 0653 8137

Nadia Liberati
0476 33 09 00 │ marioallary@telenet.be

Proberen?

Sonja Thijs
0468 35 13 22 │ sonja.thijs1@hotmail;com

✓ September
 Iedereen kan gratis deelnemen
aan de trainingen

✓ Oktober – Juni
 Ieder kandidaat lid kan gratis 3
trainingen volgen

stamnummer 748
aangesloten bij de

Tiziana Langone
0475 29 51 96 │ langone.tiziana@hotmail.com
Elke Janssen
0479 29 01 62 │ janssenel@hotmail.com

Houder van het kwaliteitslabel

INSCHRIJVINGSFORMULIER
(ook online op onze website)
Klever van uw ziekenfonds

KLEUTERS + 1ste LEERJAAR
 °2013 t/m ° 2011 (2de kk t/m 1ste lj)
 woensdag
16.30 - 18.00 u

 °2011 - °2009
 woensdag van 16.30 tot 18.30 uur
 zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

KIDS

Telefoon (Vast + GSM)

 °2010 t/m ° 2008 (2de t/m 4de lj)
 maandag
17.00 - 18.30 u

JEUGD
 °2007 t/m ° 2005 (5de lj t/ m 1ste mb)
 maandag
18.30 - 20.00 u

E-mailadres

TIENERS
 °2004 t/m ° 2002 (2de t/m 4de mb)
 dinsdag
20.00 - 21.30 u
Publicatie foto’s / Video’s – Wet op privacy
Bent u akkoord dat wij foto’s en/of video’s van uw
dochter/zoon publiceren op onze website en/of in
persartikels m.b.t. onze clubactiviteiten.
Ja

PRECOMPETITIE “GROEIGROEP”

Nee

COMPETITIE TUMBLING





Vanaf °2009
dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur
donderdag van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur

Alle trainingen vinden plaats in de
turnzaal van de gemeentelijke
sporthal Eksel (Dennenstraat 8)

ADOS
 vanaf °2001 (vanaf 5de mb)
 donderdag
20.00 - 22.00 u
OLD GENERATION
 vanaf °2005 (vanaf 1ste mb)
 enkel voor ex-wedstrijdgymnasten
 vrijdag
20.30 - 22.30 u

Start seizoen = ma 4 sep. 17

Inschrijven?
De inschrijving is geldig na ontvangst
van het inschrijvingsformulier en het
lidgeld.

