Koninklijke Turnkring GYM-HAROP v.z.w.
Berrélei 5 te 2930 Brasschaat
0464137080
RPR Antwerpen
www.gym-harop.be
info@gym-harop.be
p.a. Nicolay Bruno, Berrelei 5 te 2930 Brasschaat

Recreatief turnkamp
Kinderen/ jongeren
(°2016-2004)
Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022

Algemene informatie:
Voor wie? Voor kinderen en jongeren die geboren zijn vanaf het jaar 2016.
Wanneer? Maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli telkens van 09.00 – 16.30 uur. Er wordt voor- en na opvang
voorzien. U kunt uw kind brengen vanaf 08.15 uur en komen ophalen ten laatste om 17.30 uur.
Wat? We oefenen op verschillende onderdelen van gymnastiek zoals toestelturnen, trampoline springen,
tumbling, acro, enz.
Onder voorbehoud van de Covid-maatregelen gaan we op woensdagmiddag zwemmen in het zwembad van
Brasschaat.
Waar? Het turnkamp gaat door in de Turnhal Driehoek.
Adres: Turfaard 3, 2930 Brasschaat (zijstraat van de Pauwelslei)
Demonstratie: Onder voorbehoud van de Covid-maatregelen geven de kinderen op vrijdagnamiddag een
demonstratie. Ze tonen samen met de kleuters de oefeningen die ze tijdens het kamp geleerd hebben. Alle
toeschouwers zijn welkom vanaf 16.00 uur.
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Hoe inschrijven:
https://docs.google.com/forms/d/1vcDjmpon6nxzsVeDOQlUwR3Y99QbndQ8Bky0ZusN350/edit
Via deze link of de link op onze website kan je online inschrijven. Eens de inschrijving verzonden is krijgt u
automatisch een bevestigingsmail. Kijk zeker ook eens in ongewenste mail indien u deze niet meteen
terugvindt. De inschrijving is pas definitief na betaling. U zal nadat de betaling in orde is een laatste
bevestigingsmail ontvangen.
Gymnasten die ingeschreven zijn krijgen tijdens het kamp een T-shirt. Let op! Dit geldt enkel voor
inschrijvingen waarbij de betaling in orde is voor 1 juni 2022.
Voor bijkomende vragen kan je terecht bij Zoë Daggelinckx. (zoedaggelinckx@hotmail.com)

Betalingsinformatie:
Totale prijs turnkamp : Leden Gym-Harop : € 100
Niet-leden Gym-Harop : €115
Uiterste datum betaling van het saldo : 1 juni 2022.
Indien er niet betaald is, is deelname aan het recreatief kamp niet mogelijk!! Bij annulatie worden er steeds €
25 administratiekosten aangerekend.
Betalingen gebeuren op rekeningnummer BE13 9790 7932 0339 ten name van Gym-Harop met vermelding
van naam + turnkamp Gym-Harop.
Tijdens het kamp zal uw kind een deelnemingsattest ontvangen. Dit attest kan gebruikt worden voor eventuele
tussenkomst van het ziekenfonds. Let op! Dit attest wordt één keer door ons afgedrukt aan u geleverd. Dit kan
later niet meer opgevraagd worden.
Vanaf 2022 moeten de fiscale attesten van het turnkamp elektronisch afgeleverd worden, rechtstreeks in My
Minfin. Hierdoor hebben we een aantal extra gegevens nodig van de ouder die de uitgaven voor kinderopvang
gaat aftrekken in zijn belastingaangifte. De gegevens die we hierbij ontvangen zullen enkel gebruikt worden
voor de fiscale attesten.

Wat breng je zeker mee:
Turnkledij, voldoende drinken en een koek of wat fruit voor tijdens de pauze, dagelijks lunchpakket,
reservekledij. Woensdagmiddag: zwemgerief en stapschoenen.

Afspraken:
▪
▪
▪
▪
▪

Onze deelnemers kunnen, indien nodig naar huis telefoneren. Aan de ouders vragen we beleefd om
alleen in dringende gevallen telefonisch contact op te nemen.
Laat waardevolle voorwerpen thuis, de organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal.
Rookwaren, drugs en alcoholische dranken zijn absoluut verboden.
De deelnemers mogen de kampplaats niet verlaten zonder toezicht of begeleiding.
Alle activiteiten gebeuren onder toezicht van de begeleiders.

Wij kijken uit naar een tof turnkamp!

