Sportvereniging W.I.K. Wijk en Aalburg
Contributie 2019 / 2020
Groep

Contributie

Wedstrijdgeld
KNGU
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Uren per week

Peuters / kleuters
Recreanten meisjes groep 3
Recreanten meisjes groep 4
Recreanten jongens / meisjes groep
5 t/m Voortgezet onderwijs
Selectie instroomgroep meisjes
(vanaf medio januari)
Selectie meisjes*
Selectie dames*
Damesgroep (16+)

€ 115,00
€ 115,00
€ 115,00
€ 145,00
€ 65,00

n.v.t.

1

€ 380,00
€ 380,00
€ 175,00

€ 30,00**
€ 30,00**
n.v.t.

4,5
4,5
1,5

1
1
1
1,25

* Leden die bij een selectiegroep 4,5 uur turnen ontvangen 50% korting op de recreatieles.
** Bedrag wordt moet nog worden vastgesteld. Afhankelijk van de KNGU.
Betaling
De contributie wordt geïnd door Clubcollect (www.wikaalburg.nl/clubcollect/). Na inschrijving bij
W.I.K. ontvang je per mail en sms een betalingsverzoek. Je krijgt de keuze om het bedrag in 1x over te
maken of om in 4 termijnen te betalen per automatische incasso (per termijn €1,00 aan kosten).
Zijn er vragen of problemen met de contributiebetaling, dan kan je altijd de ledenadministratie
mailen, Goof van Rijswijk: ledenadministratie@wikaalburg.nl.
Kindpakket
We weten als geen ander hoe belangrijk het is om als kind mee te kunnen doen maar helaas is niet
iedere ouder in de gelegenheid om de contributie en/of kleding te betalen. Als ouders kan je gebruik
maken van het Kindpakket. Lees meer op de website van Kindpakket.
Opzegging
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email worden opgezegd bij de ledenadministratie:
ledenadministratie@wikaalburg.nl
Opzeggen kan 1 maal tussentijds. Je dient het lidmaatschap dan vóór 1 december 2019 op te zeggen.
De laatste les die jij of jouw kind dan kan volgen is voor de kerstvakantie.

Opzegging voor het seizoen 2020/2021 dient te geschieden uiterlijk 1 augustus 2020.
Mocht je niet tijdig opzeggen, dan zal de contributie voor het volledige seizoen 2020/2021 in
rekening worden gebracht.
Clubkleding
Vanaf groep 3 nemen kinderen deel aan een aantal wedstrijden. Het is tijdens deze wedstrijden
verplicht om in een W.I.K. pakje te turnen. De turnpakjes zijn online te bestellen, voor meer
informatie: http://www.wikaalburg.nl/info/clubkleding/
Recreantenpakje € 38,00 (kindermaten) of € 40,50 (volwassen maat)
Turnbroekje* € 18,00 (kindermaten) of € 19,50 (volwassen maat)
Selectiepakje € 50,00 (kindermaten) of € 52,50 (volwassen maat)
Turnbroekje* € 18,00 (kindermaten) of € 19,50 (volwassen maat)
*Tijdens een KNGU wedstrijd mag alleen een effen broekje worden gedragen zonder opdruk.
Jongenskleding
Is te bestellen bij Jakko Sport, Nieuwe Es 81, Sleeuwijk. Bereikbaar via 0183-515289 of per email
info@jakkosport.nl.
Zwart broekje en blauw shirt voorzien van W.I.K. logo. De set kost € 32,00. De kleding wordt gratis in
Wijk en Aalburg afgeleverd.
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kan je contact opnemen
bestuurslid Jojanneke van Dalen, communicatiepr@wikaalburg.nl

Met sportieve groet,
het bestuur van W.I.K.
Esther van Leeuwen, technisch bestuurslid
André den Boer, penningmeester
Michelle van Wijk, algemeen bestuurslid
Goof van Rijswijk, algemeen bestuurslid, ledenadministratie
Jojanneke van Dalen, voorzitter, communicatie & pr

