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Basis Aanbod
2020-2021
A
L
G
E
M
E
E
N

Update:
10/09/2020

Kleuterturnen
Kiddygym Minis Veltem

3j+

IVD

woe 13u30–14u30

BIJNA VOLZET € 95

Kiddygym Flexis Veltem

4j+

IVD

woe 13u30–14u30

VOLZET

Kiddygym Bertem

3j+

GSB

woe 14u–15u

BIJNA VOLZET € 95

WildMove Veltem

6j+

IVD

woe 14u30–16u

BIJNA VOLZET € 130

WildMove Bertem

6j+

GSB

woe 14u30–16u

€ 130

€ 95

WildMove

IVD: Ivo Van Damme (Veltem) – GSB: Gemeentelijke Sporthal Bertem – TZW: Tumblingzaal Wildeman (Herent)
SDD: Sporthal Den Dijk (Haacht)

Trampoline
Trampoline Basis

6j+

IVD

vr 18u–19u30

Trampoline 12j+

12j+

IVD

vr 19u30–21u

Grote Trampoline

6j+

TZW

za 11u–13u

VOLZET
VOLZET
VOLZET

€ 150
€ 150
€ 175

Tumbling

VOLZET

Tumbling Basis

6j+

TZW

za 9u30–11u

€ 150

Tumbling Basis 4u

6j+

TZW

BIJNA VOLZET
wo 16u–18u en
za 9u30–11u of zo 9u–11u

€ 300

AcroRock
AcroRock Basis

6j+

IVD

vr 18u30–19u30 en za 10u–12u

€ 230

Acrogym
Acrogym Basis

6j+

IVD
TZW

woe 14u30–16u en
za 13u–14u30

VOLZET

€ 250

Freerunning

Freerunning Rakkers

6j+

TZW

do 18u–19u30 of za 16u–17u30

€ 160

Freerunning Salto

6j+

TZW

za 17u30–19u

€ 160

Freerunning Kerels

11j+

TZW

do 19u30–21u30 of zo 18u–20u

€ 180

Freerunning Jam

14j+

SDD

za 21u–23u

€ 185

BIJNA VOLZET

Vanaf het 2de lid van het gezin krijg je € 10 korting – € 15 korting bij 2de discipline
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Inschrijvingen
2020-2021
Online inschrijven via Gymfed (vanaf 15 juli)
Ben je dit jaar al lid? Dan kan je je inschrijven vanaf 15 juli. Nieuwe leden kunnen
inschrijven vanaf 1 augustus.
Je schrijft je online in via het systeem van de Gymnastiek Federatie en betaalt online
via bancontact: http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=610 .
Je hoeft slechts één Gymfed account aan te maken om al je kinderen in te schrijven. Op
die manier geniet je automatisch van de €10 gezinskorting bij meerdere inschrijvingen.

Inschrijving is pas finaal na betaling!
Je bent al online ingeschreven, maar je hebt nog niet betaald? De eerste week kan je
nog komen proberen, daarna verzeker je je van je plaatsje door te betalen.
Helaas kan je via het gymfed system je eerdere inschrijving niet online betalen. Daarom
organiseren we klassieke betaalavonden.
Op donderdag 24 september van 18u10 tot 19u50 kan je komen betalen in lokaal B1
van GC De Wildeman in Herent. Je neemt hiervoor de ingang achteraan het gebouw, aan
de parking naast de schoolstraat.
Neem gepast geld mee, dat maakt de betaling nog zo gemakkelijk. Bancontact hebben
we helaas niet ter beschikking. Uiteraard dragen we allemaal mondmaskers tijdens de
betaalavond.

Inschrijven in tijden van Corona?
Het zijn onzeker tijden, ook voor de sporters. Als sportvereniging stellen wij de veiligheid
en de gezondheid van onze sporters op de eerste plaats. Nauwgezet volgen wij de
richtlijnen van de regering, de gemeente en van de sportfederatie, teneinde onze
sporters zo goed mogelijk te beschermen.
Het ziet er naar uit dat het opnieuw een speciaal jaar kan worden. We begrijpen dat dit
voor sommigen een belemmering kan zijn om nu reeds in te schrijven. Ook als vereniging
houden we hier rekening mee. Mochten we opnieuw tot een situatie komen dat we niet
fysiek kunnen trainen omwille van richtlijnen vanuit de overheid, verzekeren we voor het
seizoen 2020-2021 in te zullen staan voor een terugbetaling van de verloren maanden,
mits een administratieve, standaard kost (verzekering, licenties, etc..) die afhankelijk is
van het aantal traininguren waarvoor je je inschreef .
Details van de terugbetalingsformules kan je vinden op onze website.
Meer info nodig? Stuur ons een mailtje op info@wildgym.be !
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Meer info?
Komen proberen?
September is probeermaand – Corona editie
Vanaf dinsdag 1 september starten onze lessen weer! Ben je ingeschreven, dan kan je
gewoon aansluiten bij je training.
Nog niet ingeschreven? Zou je graag eens een andere discipline uitproberen? Geen
probleem! In september kan je aansluiten bij een andere groep om eens te proberen of
je het leuk vindt. Hiervoor voorzien we probeerlessen met verplichte aanmelding:
https://www.wildgym.be/praktisch/probeerlessen.
Zonder bevestigde aanmelding of inschrijving kan je omwille van de huidige coronamaatregelen helaas niet aansluiten bij de training!
Volledig overtuigd? Vergeet je nadien dan niet in te schrijven!

Info momenten
Heb je toch nog vragen? Wil je nog meer info? Dan helpen we je graag verder via mail op
info@wildgym.be !
Omwille van de corona-maatregelen zien we dit jaar helaas af van onze startdag en
infomomenten in de Ivo Van Damme.
We voorzien wel nog een betaaldag eind september in Herent om de laatste
inschrijvingen af te ronden. Meer info hierover volgt nog.

Kalender bij de hand? Noteer alvast!
•
•

5 september: Startdag (Warotzaal)

7-8 november: Eetfestijn

•

15-16 mei: Wildgym Show

Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven van de inschrijvingen en/of kampen? Schrijf je in op de Wild Gym's
Remind-me email lijst: https://www.wildgym.be/praktisch/remind-me !

Meer info nodig? Stuur ons een mailtje op info@wildgym.be !
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Groepen na
selectie
Onderstaande groepen zijn enkel toegankelijk na selectie door de trainers van
de respectievelijke disciplines. Deze selecties worden typisch georganiseerd in
mei of juni voorafgaand aan het volgende seizoen.
Meer informatie hierover kan je verkrijgen via de trainers van je discipline of via
info@wildgym.be .

Trampoline
DMT Competitie

IVD

woe 18u–20u en vr 18u–20u

SBP

zo 17u–20u (2x/maand)

Tumbling
Tumbling
Precompetitie

TZW

woe 16u–18u en zo 9u–11u en
ma 18u30–20u30 of vr 18u30–20u30

Tumbling
Competitie

TZW

ma 18u30–20u30 en woe 18u–20u30 en
vr 18u30–21u

SDD

zo 18u–21u

AcroRock
AcroRock
Competitie
Klein Team

IVD

vr 18u30–20u en za 9u30–12u

AcroRock
Competitie
Groot Team

IVD

vr 18u–20u en za 12u–14u

AcroRock
Competitie
Koppel

IVD

vr 20u–21u

IVD: Ivo Van Damme (Veltem) – TZW: Tumblingzaal Wildeman (Herent)) – HHH: Sporthal H. Hart (Heverlee)
SDD: Sporthal Den Dijk (Haacht) – SBP: Sporthal Blauwput (Kessel-Lo)

Vanaf het 2de lid van het gezin krijg je € 10 korting – € 15 korting bij 2de discipline
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Groepen na
selectie
Onderstaande groepen zijn enkel toegankelijk na selectie door de trainers van
de respectievelijke disciplines. Deze selecties worden typisch georganiseerd in
mei of juni voorafgaand aan het volgende seizoen.
Meer informatie hierover kan je verkrijgen via de trainers van je discipline of via
info@wildgym.be .

Acrogym
Acrogym
Precompetitie

Acrogym
Precompetitie
Plus

Acrogym
Competitie B & C

Acrogym
Competitie I

Acrogym
Competitie A

IVD

za 11u30–14u

TZW

di 18u–19u30 of di 19u–20u30

SDD

zo 18u–20u30 (1x/maand)

IVD

ma 18u–20u en za 11u30–14u

TZW

woe 13u30–15u en
di 18u–19u30 of di 19u–20u30

SDD

zo 18u–20u30 (1x/maand)

IVD

ma 18u–20u en woe 18u–20u en za 9u-11u30 en
za 12u–13u: individuele training (vrijblijvend)

SBP

zo 17u–20u (2x/maand)

SDD

zo 18u–20u30 (1x/maand)

IVD

ma 18u–20u en woe 18u–20u30 en
vr 18u-20u en za 9u-12u
za 12u–13u: individuele training (vrijblijvend)

SBP

zo 17u–20u (2x/maand)

IVD

ma 18u–20u en woe 18u–21u en
vr 18u-20u en za 9u-13u
za 13u–14u: individuele training (vrijblijvend)

SBP

zo 17u–20u (2x/maand)

SDD

zo 18u–20u30 (2x/maand)

IVD: Ivo Van Damme (Veltem) – TZW: Tumblingzaal Wildeman (Herent) – SBP: Sporthal Blauwput (Kessel-Lo)
SDD: Sporthal Den Dijk (Haacht)

Vanaf het 2de lid van het gezin krijg je € 10 korting – € 15 korting bij 2de discipline

