
Contributie 2019 per maand exclusief KNGU
afdracht

Bijzonderheden

Gymnastiek Kosten
tot 16 jaar € 12,75
16 jaar en ouder € 18,75
Turnplus (incl. reguliere les) € 39,00
Conditietraining € 19,50
Jazzdans Kosten Extra t.b.v. showkleding
tot 16 jaar € 12,75 Jeugd t.e.m. Groep 6

= €  6,00 per jaar

16 jaar en ouder € 18,75 Groep 7 en hoger
= € 9,00 per jaar

Jazz-selectie tot 16 jaar incl. reguliere les € 23,50
Jazz-selectie 16 jaar en ouder, inclusief reguliere les € 29,40

Acro-gymnastiek Kosten
Selectie 3 uren € 44,10
Selectie 6 uren € 58,40
Selectie 9 uren € 72,70
E.e.a. was exclusief de KNGU afdracht per jaar.
Dit was per per maand  € 1,85 tot 16 jaar en
€ 2,25 boven 16 jaar. Geldt voor alle groepen.

Contributie 2020/2021

Toelichting: We hebben gekozen voor een maandovereenkomst. U kunt dus uitsluitend opzeggen met een maand opzegtermijn. 
Ook hebben we de verplichte KNGU afdracht meegenomen in de contributie.

In de KNGU afdracht is een aanvullende verzekering bij zowel de trainingen als bij wedstrijd opgenomen. Tevens zit hier een rechtsbijstandverzekering in.
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Contributie 2020 per maand.
Is incl. KNGU afdracht en 

inflatiecorrectie 2.6%

Bijzonderheden

Kosten
€ 15,00
€ 21,55
€ 41,95
€ 22,30
Kosten Extra t.b.v. showkleding
€ 15,00 Jeugd t.e.m. Groep 6

= €  6,00 per jaar

€ 21,55 Groep 7 en hoger
= € 9,00 per jaar

€ 26,05
€ 32,50

Kosten tot 16 jaar Kosten vanaf 16 jaar
€ 47,15 € 47,55
€ 61,85 € 62,25
€ 76,50 € 76,90

E.e.a. is inclusief de KNGU
afdracht per jaar. Dit is voor
01-07-2020 per maand  € 1,90 tot 16 
jaar en € 2,30 boven 16 jaar. Geldt 
voor alle groepen.

Contributie 2020/2021

Toelichting: We hebben gekozen voor een maandovereenkomst. U kunt dus uitsluitend opzeggen met een maand opzegtermijn. 
Ook hebben we de verplichte KNGU afdracht meegenomen in de contributie.

In de KNGU afdracht is een aanvullende verzekering bij zowel de trainingen als bij wedstrijd opgenomen. Tevens zit hier een rechtsbijstandverzekering in.
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