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Voorinschrijvingen seizoen 2022-2023 
 

Beste ouders & leden, 
 
Op zaterdag 25 juni starten de voorinschrijvingen voor de huidige leden en hun broers & zussen.  
 
Als bijlage kan je onze folder terugvinden, net als ons Huishoudelijk Reglement, de Privacyverklaring en de 
handleiding online inschrijvingen. 
 
Schrijf je je tijdig in? De voorrangsregeling vervalt op 1 augustus! 
 
Hoe inschrijven? 
 
-Huidige leden  
Verlenging van het lidmaatschap via onderstaande link:  
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=556 
 
-Broers en zussen (nieuwe inschrijvingen) 
Géén inschrijving via de digitale inschrijvingsmodule. Stuur een E-mailbericht naar happyspirit@live.be met 
vermelding van: 
- Naam en voornaam 
- Geboortedatum 
- Geslacht 

- Adres 
- Telefoonnummer 
- Groep(en)  

 
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met verzoek tot betaling van het lidgeld. De inschrijving is pas 
definitief na ontvangst van het lidgeld.  
 
Het lidgeld vertegenwoordigt een 30-tal trainingen binnen onze club én de inschrijving bij GymFed vzw, incl. 
verzekering lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Het lidgeld wordt per afzonderlijk lid opgebouwd als volgt : 

1u €90  3u €170 
1,5u €110  3,5u €190 
2u €130  4u €210 
2,5u €150  4,5u €230 

  
Op de folder zal je zien dat leden °2013 en vroeger voortaan kunnen kiezen tussen Tumbling en/of Trampoline. 
Kies je voor beide, dan zullen deze trainingen een half uurtje overlappen. Natuurlijk dien je hiervoor niet 
tweemaal te betalen. Schrijf je je voor beiden in, dan ontvang je nadien van ons een extra mailtje met het te 
betalen bedrag. 
 
Het nieuwe seizoen start op zaterdag 3 september.  
 
Een proefles is slechts mogelijk zolang de groep niet volzet is. Is de groep volzet? Stuur ons een mailtje en 
wij plaatsen je op de wachtlijst. Van zodra er een plaats vrijkomt, contacteren wij jou per e-mail. 
 
See you soon! 

Trainers & Bestuur Happy Spirit 


