
Beste leden, 
Beste ouders, 

Om rekening te kunnen houden met de Covid 19-maatregelen en te kunnen sporten in een veilige 
omgeving hebben wij de inschrijvingsprocedure voor komend seizoen, 2020-2021, moeten wijzigen. 
Hierin maken wij een onderscheid voor: 

- onze kleutergroep turnen 1ste kleuterklas 
- turners/dansers die reeds lid waren in het seizoen 2019-2020 
- onze nieuwe leden  

 
In deze bijlage kan u alle info terug vinden voor diegenen die reeds lid waren van onze club in het 
seizoen 2019-2020. 

Dit jaar zullen er helaas geen proeflessen doorgaan. Iedereen moet eerst ingeschreven zijn, en 
betaald hebben, voordat hij/zij kan deelnemen aan de lessen. 

Rekening houdend met de capaciteit van de zalen zal er komend seizoen een strengere limiet staan 
op de aantal leden in de zalen. Wij hebben ervoor gekozen om onze leden van het vorige seizoen 
eerste kans te geven om zich opnieuw in te schrijven voor het seizoen 2020-2021 via onze website 
www.turnkringarendonk.be, dit van 1 tem 6 september. Vanaf 7 september mogen ook nieuwe leden 
zich inschrijven. 

Er zal dit jaar geen inschrijvingsdag doorgaan. Mocht het online inschrijven voor u om de één of 
andere manier niet lukken, gelieve contact op te nemen met ktvarendonk@gmail.com. 

inschrijven 

vanaf 1 september via onze website enkel diegenen die reeds lid waren Rjdens het        
      seizoen 2019 -2020 

start lessen 

vanaf 7 september    enkel voor diegenen die al ingeschreven zijn 

__________________________________________________________________________________ 

TURN EN DANS JIJ MET ONS MEE?  

KTVARENDONK@GMAIL.COM  
WWW.TURNKRINGARENDONK.BE  
OF VIND ONS OP FACEBOOK! 

Tijdens de Belgische schoolvakanRes en officiële feestdagen is er geen turn- en dansles voor recreaReve groepen.  

LocaRes:  
Turnzaal St. Jan Schoolstraat: Schoolstraat 2 - Arendonk, ingang via grote poort richRng speelplaats Turnzaal St. Jan 
Kerkstraat: Kerkstraat 11 - Arendonk, ingang via grote houten poort richRng speelplaats  
Danszaal Bemdhal: Diepenbeemd 14 - Arendonk, hoofdingang & trap naar boven

mailto:ktvarendonk@gmail.com

