LIJST lidgelden Sport+Kapellen
*Recreatief sporten voor het ganse gezin aan democratische prijzen*

Formule A

• Familiaal all-in abonnement (inwonende
kinderen vanaf 25 jaar dienen individueel aan te sluiten)

• € 190 (tennisanimatie & schaatsen inbegrepen)

Formule A1

• Supplement verloofde van inwonend kind

Formule B

• Individueel all-in vanaf 16 jaar met tennis

Formule B1

• Individueel all-in t.e.m. 15 jaar met tennis

Formule C

• € 50 (tot 25 jaar, enkel bij fam. all-in)
• € 100 (schaatsen inbegrepen)
• €50 (tennisanimatie, volleybal en schaatsen inbegrepen)
• Volleybal

• € 60 (vanaf 16 jaar. Men mag deelnemen aan alle sporten
uit formule C+D+E+F)

Formule D

• Tafeltennis/Badminton/Zwemmen/Darts

Formule E

• Bridge of steunend lid

Formule F

• Fietsen/Joggen/Wandelen/Petanque

• € 45 (deelenemen aan alle sporten uit formule D+E+F)
• € 35 (deelnemen aan alle sporten uit formule E + F)
• € 20 (deelnemen aan alle sporten uit formule F)

° Voor lessen dient apart ingeschreven te worden (tennis) en hiervoor dient
men altijd lid van de desbetreffende sporttak van Sport+ te zijn.
° Tennisanimatie voor jeugd tot 16 jaar is inbegrepen bij het lidgeld (niet
leden krijgen een gratis initiatiebeurt).
° De jeugdavonden (19 uur tot 21 uur) op vrijdagavond zijn vrij toegankelijk voor
leden en niet leden (een vriendje meebrengen kan dus altijd!). Om te
pingpongen moeten de kinderen lid zijn van Sport+ (niet leden krijgen wel een
gratis initiatiebeurt).

° Schaatsen (volgens kalender) is inbegrepen bij formule A, A1, B en B1. Leden
met een ander abonnement betalen apart voor het schaatsen; de tarieven kan u
telkens op de uitnodiging terugvinden.
° NIEUW!!! volleybal-initiatie voor jeugd (inbegrepen bij het familiale
abonnement en bij de all-in formules); tijdens de zomermaanden op
vrijdagavond van 19 tot 20u30, volgens kalender. Vanaf 16 jaar mag de jeugd
ook met de volwassenen meespelen. Meer info via de nieuwsbrieven.

Gelieve het lidgeld te storten op BE81 8600 9043 7324, met vermelding van naam + formule

