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Lidgeld 2017 

Op de bestuursvergadering van 23 november werden de lidgelden voor het jaar 2017 vastgelegd.  

Het lidgeld is geldig voor het volledige kalenderjaar 2017.  

Ijstrainingen van 1-1-2017 t/m 31-12-2017 

Bij het berekenen van het lidgeld is rekening gehouden met volgende factoren: 

 tarief ijshuur, welke aanzienlijk gestegen.  

 aantal trainingen per week (2 of 3) 

 aantal leden 

 aantal trainers (monitors) die noodzakelijk zijn om kwaliteitsvolle trainingen te geven 

 

  Trainingsdagen lidgeld Licentie totaal 

Recreanten 1 Woensdag - Vrijdag 225 € 0 225 € 

Recreanten 2 Woensdag - Vrijdag 225 € 0 225 € 

Adults 2 Woensdag - Vrijdag 225 € 0 225 € 

Adult 1 Vrijdag 175 € 0 175 € 

Synchro 2 Vrijdag – Zaterdag (*) 225 € 20 € 245 € 

Synchro 3 Woensdag – Vrijdag – zaterdag (*) 275 € 20 € 295 € 

Competitieven Woensdag – vrijdag  225 € 20 € 245 € 

Competitief + Synchro Woensdag -  Vrijdag - zaterdag 275 € 20 € 295 € 

(*) Filia: 2 trainingen op vrijdag 

Volgende week zullen alle schaatsers een factuur voor het lidgeld 2017 ontvangen.  

Facturatie wijze:  

1. Alle synchro schaatsers, zonder onderscheid, zullen standaard een factuur voor Synchro 3 
ontvangen. = 3 trainingen per week 
Synchro schaatsers die de training op woensdag niet zullen bijwonen dienen dit voor 5 
december te melden via mail aan rogerbroeckx@telenet.be  
Je krijgt dan een factuur voor Synchro 2 = 2 trainingen per week  

2. Adult schaatsers zullen standaard een factuur voor Adult 2 ontvangen = 2 trainingen per 
week 
Adult schaatsers die de training op woensdag niet zullen bijwonen dienen dit voor 5 
december te melden via mail aan rogerbroeckx@telenet.be  

Het lidgeld dient uiterlijk 10 januari betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling kan je niet langer de 

trainingen volgen. 

Kortingen: 

     2° gezinslid: 5 €      3° gezinslid: 10 € 

Uitpas: houders van een geldige uitpas krijgen 50% korting 

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voor 5 december een kopie van de uitpas bezorgen.  
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Bankgegevens: 

Nieuw Olympia Turnhout vzw -  Otterstraat 151 - 2300  Turnhout  

Iban: BE07 7775 9636 4766  

Bic:   GKCCBEBB 

 

 


