
Beste ouders, lieve leden,           

 

Vorig jaar werd ons turnjaar abrupt stop gezet door het Corona-virus. Voor ons allemaal ongezien. We hopen dat 

jullie de afgelopen periode gezond en wel hebben doorstaan.  

Waar corona roet gooide in ieders persoonlijk leven, was dit ook voor de club even slikken. Je draagt als club een 

grote verantwoordelijkheid naar je leden en trainers. Maar ook het financiële kostenplaatje moet toch ook goed 

bekeken worden. We gingen te rade bij de Gymnastiekfederatie en luisterden naar hun advies. We zijn er 

ondertussen dan ook uitgeraakt.  

 

Doordat Jumping Jack in juni niet meer werd heropgestart, voorzien wij dus voor onze trouwe leden, die lessen 

hebben verloren, een compensatie.  

→Zij die dit jaar terug inschrijven, krijgen 10´% korting op het nieuwe inschrijvingsbedrag. Dit enkel op het lesgeld, 

de verzekering is een vaste kost waarop geen korting komt.  

Deze compensatie is enkel voor leden van turnjaar 2019-2020 die terug inschrijven. Deze compensatie kan 

niet overgedragen worden op broertjes/zusjes. En vervalt ook van zodra het eerste gedeelte van de 

inschrijvingen voltooid zijn. 

 

Let wel! We werden gedurende de voorbereiding wel voor een keuze gesteld; vroegere jaren konden broertjes en 

zusjes telkens inschrijven met de leden van vorig jaar. Door beperkingen in het systeem kan dit niet gecombineerd 

worden met de compensatie maatregel.  

Wij laten broertjes en zusjes dus iets later inschrijven, net na de leden, maar vóór de nieuwe leden. Wij danken u 

alvast voor uw begrip hieromtrent.  

Om duidelijk te schetsen hoe alles eruit zal zien, maken we even de tijdslijn op: 

 

29/08 9u:  Leden van vorig jaar kunnen zich inschrijven en hebben recht op de compensatiekorting. 

05/09 9u: Alle broertjes/zusjes van leden kunnen inschrijven, zonder compensatiekorting. Op dit 

moment kunnen andere leden nog inschrijven, maar de korting valt wel onomkeerbaar weg.  

15/09 21u30:  Inschrijven voor trampoline kan pas na de testles. De inschrijving wordt geopend van zodra 

de laatste testles van trampoline werd beëindigd. (inschrijven voor trampoline is de enige 

uitzondering om nu nog compensatie te krijgen, u betaalt gewoon en krijgt de 10% achteraf 

terug gestort) 

18/09 19u:  Nieuwe leden kunnen zich online inschrijven 

 

Wij bereiden ons volop voor op een nieuw turnjaar. We houden rekening met alle corona-maatregelen en hopen 

vooral dat we van problemen gespaard mogen blijven. Over deze maatregelen volgt later nog meer info. 

Bij verder vragen, zijn wij steeds bereikbaar op info@jumpingjack.be 

Sportieve groeten 

Team Jumping Jack 

mailto:info@jumpingjack.be

