
 

 

 

 

 
 

TURNKAMPEN 2018- KT Aalst vzw 

 
Wil jij tijdens de vakantie ook graag je benen strekken en nieuwe dingen leren? Dan is dit je kans! 
De hele week turnen we in kleine groepen waarbij alle toestellen aan bod komen. Uitsluitend voor 

leden van de Koninklijke Turnkring Aalst (2017-2018) van de recreatieve groepen. 
 
WEEK 1 : van maandag 2 juli 2018 tot en met vrijdag 6 juli 2018 (5 dagen)  
 

 Voor kleuters geboortejaar 2012 (maximaal 15 inschrijvingen)  
Je kan enkel inschrijven voor een halve dag van 9u00 tot 12u00. 

 Voor meisjes en jongens van groepen wit, wit pro, geel, oranje en oranje pro (maximaal 35 
inschrijvingen)  
Je kan enkel inschrijven voor een volledige dag van 9u00 tot 16u00  
 

WEEK 2 : van maandag 9 juli 2018 tot en met vrijdag 13 juli 2018 (5 dagen) 
 

 Voor meisjes en jongens van groepen oranje, oranje pro, rood en poema (maximaal 35 
inschrijvingen) 

 Voor meisjes en jongens van groepen paars, groen, blauw en grijs (maximaal 10 inschrijvingen) 

 Voor meisjes en jongens van groepen panter en lynx (maximaal 10 inschrijvingen)  
Je kan enkel inschrijven voor een volledige dag van 9u00 tot 16u00. 
 

Prijs:  
€ 65,00 per lid voor de voormiddag voor één ganse week (dagelijks drankje en tussendoortje 
inbegrepen) – Opgelet: enkel mogelijk voor week 1 en geboortejaar 2012!  
€ 125,00 per lid voor een volledige dag voor één ganse week (dagelijks drie drankjes en twee 
tussendoortjes inbegrepen). 
Plaats: Turnzaal Sportcomplex Schotte  
Er is opvang voorzien 30 min. voor (8u30) en na (16u30) het opgegeven uur. De lessen zullen doorgaan 
vanaf 10 inschrijvingen per groep!  
 
Begint het al te kriebelen?  
Stuur dan vanaf 1 februari een e-mail naar turnkampen@turnkringaalst.be met de gegevens van je 
kind (naam + geboortedatum + week X + huidige turngroep + gsm nummer van één van de ouders + 
eventuele allergieën).  
Het inschrijvingsbedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE81 7440 6273 3024   met 
vermelding TURNKAMP 2018 + NAAM GYMNAST + WEEK X. De inschrijving is pas geldig na het 
ontvangen van het verschuldigde bedrag. 
 
INSCHRIJVEN KAN VANAF 1 FEBRUARI TOT 15 APRIL 2018. Bij te weinig inschrijvingen op 1 mei 2018 
brengen we u persoonlijk op de hoogte.  
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Met sportieve groeten, 
Hannah Verdoodt   en de trainers 
Sporttechnisch voorzitter             


