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Grimbergen, Juni 2020  

 

Beste ouders,   
Beste turners,  
  
De vakantie staat voor de deur, maar voor we de zomer tegemoet gaan, informeren we jullie graag met deze 
nieuwsbrief voor de eerste richtlijnen voor het komende sportjaar. 
 
  

Inschrijvingsprocedure:  
 
Eerst en vooral een kort woordje uitleg bij de inschrijvingsprocedure. Zoals enkele weken geleden reeds 
aangekondigd, komen we- ter compensatie voor de verloren lessen tijdens COVID-19 periode- voor alle bestaande 
Kinetrix-leden van het sportjaar 2019-2020 tegemoet met een korting van 10% op het totale inschrijvingsgeld bij 
herinschrijving voor het sportjaar 2020-2021. 
Deze korting is enkel geldig tijdens de voorrangsperiode van inschrijving voor bestaande leden, dus m.a.w. vanaf 
1/07/2020 tem 31/07/2020  
 

  
Huidige leden kunnen zich online inschrijven vanaf 1/7/2020.   
Nieuwe leden kunnen zich pas inschrijven vanaf 1/8/2020.   
De VOORRANGSPERIODE voor de BESTAANDE LEDEN geldt dus maar voor 1 maand, maar de boodschap blijft: 
schrijf je snel in want volzet=volzet (ook in de maand juli) gezien de plaatsen voor sommige groepen beperkt zijn.  
Het nieuwe uurrooster voor dans kan je terugvinden op onze website: www.kinetrix.be/uurrooster  
  
 

BELANGRIJK:    
Voor de specialisatiegroepen en competitiegroepen wijzigt er niets. U kan uw zoon/dochter gewoon terug inschrijven 
in de groep(en) waarin hij/zij dit jaar geturnd heeft. 
  
Hoe inschrijven?  
  

1. Ga naar www.kinetrix.be/inschrijvingen   en klik op ‘inschrijven’.  Meld u aan als ‘Gebruiker’   
2. Klik op ‘Toevoegen Nieuwe Inschrijving’.  Vul naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer & 
postcode in.  
3. Vul alle gevraagde gegevens m.b.t. ieder (nieuw) lid aan.  Kijk desgevallend de reeds gekende gegevens 
na; Vul de ontbrekende gegevens aan waar nodig. 

LET OP: voor het versturen van de COMMUNICATIES gebruiken we de emailadressen die staan onder 
‘ouder1’ en ‘ouder2’ (niet het mailadres van gezinshoofd). Gelieve hiermee rekening te houden bij het 
updaten van de gegevens!  

  
4. U ontvangt een overzicht van de ingevoerde gegevens. · Kijk uw inschrijvingsgegevens na; · Klik op ‘verzend 
inschrijving’ indien alle gegevens correct zijn; · Klik op ‘wijzig inschrijving’ indien correcties nodig zijn.  
 
5. Doe de online betaling. Het lidgeld (voor het hele sportjaar 2020 – 2021) dient onmiddellijk betaald te 
worden bij de registratie (systeem zoals bij Online ticketverkoop). Wanneer wij het lidgeld niet terzelfdertijd 
ontvangen, is de inschrijving niet voltooid.  
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Indien u problemen ondervindt bij het online betalen (of te lang wacht om de betaling door te voeren) waardoor 
de inschrijving niet doorgegaan is, zet het systeem u automatisch in een ‘wacht/veiligheidsmodus’. Dit wil 
zeggen dat u de komende 48u geblokkeerd staat en geen inschrijvingen (opnieuw) kan doen.  
Zorg dus dat u steeds alle gegevens/tools (ID-kaarten, bankkaart en digipas) klaar hebt liggen voor u aan een 
inschrijving start.  

  
 

Nieuwsupdate:  
 

 Turnfeest: de COVID periode heeft jammer genoeg een streep getrokken door onze plannen om jullie een 
prachtig optreden te geven in het voorjaar 2020. Niet getreurd, uitstel is geen afstel. We hebben intussen een 
nieuwe datum kunnen prikken en kunnen bevestigen dat we in het voorjaar van 2021 jullie graag verwelkomen 
voor ons turnfeest. Meer nieuws volgt uiteraard in de volgende nieuwsbrieven komend sportjaar!   
 

 Nieuw talent:  
Selectiedag: voor leden die graag in een specialisatie- of competitiegroep willen turnen houden we 29 
augustus onze selectiedag. Iedereen is welkom om te laten zien wat hij/zij kan. Noteer alvast de datum & hou 
onze social media en jullie mailbox in de gaten voor meer informatie! 
  

 

Wijzigingen in het uurrooster 
 
Net zoals vorig jaar was de planning voor dit jaar een uitdagende evenwichtsoefening. We hebben opnieuw 
geprobeerd voor iedereen een goede zaal en moment te vinden. 
 
Wij proberen deze wijzigingen steeds te beperken en alleen door te voeren indien de kwaliteit en de werking van de 
club hierdoor positief beïnvloed wordt.   
We hebben voor het  1e&2e lj en 3e&4e lj een extra moment gevonden om meer kinderen de kans te geven om te 
komen turnen. Je kan dus kiezen of je graag een uur per week of twee uren per week komt turnen. Let op, enkel voor 
snelle beslissers. De plaatsen om twee uur per week te turnen zijn beperkt. Je kan dus tijdens de inschrijving kiezen 
tussen 1e&2e lj Strombeek dinsdag, 1e&2e lj Strombeek donderdag, 1e&2e lj Strombeek 2u (di+do). 
Het nieuwe uurrooster voor turnen kan je terugvinden op onze website: www.kinetrix.be/uurrooster  
 

  
 

Goed om te weten  
  

 Het secretariaat is gesloten in de zomervakantie maar per mail (secretariaat@kinetrix.be) zijn we wel steeds 
bereikbaar.   
Raadpleeg al onze nieuwsbrieven op onze website onder ‘Mijn Kinetrix’ of volg onze facebookpagina 
(www.facebook.com/kinetrix) voor de laatste updates!  

  
 Voor de leden die zich ingeschreven hebben voor het turn –en danskamp volgt er nog een aparte brief met 

de laatste instructies.  
  

 De lessen herstarten op dinsdag 1/09/2020. 
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Wij wensen jullie allemaal een fijne & warme zomer toe en verwelkomen jullie graag terug in september!  
  
Sportieve Groeten,  
Het bestuur & Trainers  
 


