Aan de ouders van

Wommelgem, september 2017
Betreft : Deelname wedstrijden C-niveau

Beste ouders,
Alvorens we uw kind inschrijven voor de wedstrijden van dit seizoen, hadden we graag van
jullie vernomen aan welke wedstrijden zij zal deelnemen.
Daarom vragen we u om bijgaand formulier in te vullen, te ondertekenen en ons terug te
bezorgen vòòr 20 september 2017.
Let op het lidmaatschap (betaling en inschrijving) moet in orde zijn om uw kind te kunnen
inschrijven voor de wedstrijden!! Gelieve dit voor 19 september in orde te brengen.
Voor wedstrijden op C-niveau geldt een vast opgelegd bedrag voor heel het seizoen.
Dit bedraagt 50 € en omvat hun wedstrijdlicentie en alle wedstrijden op C-niveau waar zij aan
mogen deelnemen. ( zie bijgaand formulier ) Het wedstrijdgeld dient voor 15 oktober 2017
gestort te worden op rekeningnummer BE96 7512 0164 9805. (opgelet dit is een ander
rekeningnummer dan voor het lidgeld). NIET BETAALD = NIET DEELNEMEN !!
Tot 4 weken voor de wedstrijden kunnen er nog eventuele wijzigingen doorgegeven worden
aan Gymfed. Nadien moet men bij afwezigheid op een wedstrijd steeds voor een
doktersattest zorgen of de 20€ boete wordt aan jullie doorgerekend. Na deze 4 weken
moeten wij ook de juryleden doorgeven! Een jurylid te weinig is 50€ boete. Na deze 4 weken
zijn dan ook alleen ziekte of een kwetsuur een geldige reden voor afwezigheid!! Zo niet
wordt ook de juryboete doorgerekend.
Gelieve dus bij elke afwezigheid / annulatie Marleen Vervliet tijdig te verwittigen op nummer:
0474 50 19 14
Men mag voor Toestelturnen deelnemen aan 3 provinciale voorrondes. De selectie voor het
Vlaams kampioenschap gebeurt op basis van de 2 beste rankings. Er wordt wel met
aandrang gevraagd om aan twee wedstrijden deel te nemen. Deelname aan de voorronde
voor het Antwerps is verplicht.
Meisjes 10j. C nemen deel aan de 3 wedstrijden voor benjamins. Zij hebben nog geen
Vlaams kampioenschap.
Verdere info betreffende de dagindeling zal u ongeveer 1 week voor de wedstrijd ontvangen via
mail. Gelieve daarom ook uw e-mailadres(sen) en telefoonnummer (whatsapp) door te geven aan
de desbetreffende leiding.
Met vriendelijke groeten,
De leiding
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