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Aan het lid/ouder(s) van Fit&Jong Zolder 

 21 oktober 2020 

Betreft: Terugbetaling inschrijvingsgelden seizoen 20-21 

Beste lid, beste ouder(s), 

Naar aanleiding van de huidige Corona-epidemie, en de gevolgen daarvan voor onze turn- en danslessen, 

heeft het bestuur enkele beslissingen genomen voor wat betreft terugbetaling van inschrijvingsgelden voor 

het huidige seizoen. 

Ook wij kunnen niet voorspellen hoe lang deze Coronacrisis nog gaat duren (enkele weken, enkele maanden, 

3de golf in het voorjaar, etc…?).  Daarom hebben we beslist om onder bepaalde voorwaarden een deel van 

het inschrijvingsgeld terug te betalen aan het einde van het seizoen. 

Belangrijk: alleen lessen die door de club geannuleerd worden omwille van Corona worden vergoed (dus niet 

wanneer een trainer ziek is, een lid ziek is of in quarantaine zit, …). 

Conform het inschrijvingsbedrag worden volgende bedragen gehanteerd bij terugbetaling: 

1,00€ per geannuleerd lesuur voor: 
 
- kleuterdans 
- turnen 
- selectie Acro 
- selectie Airtrack&Trampoline 
 

1,25€ per geannuleerd lesuur voor: 
 
- dans 
 

 

Let wel: indien je bij inschrijving voor meerdere groepen het maximumbedrag betaalde van 150,00€, kan je 

ook maar maximum 120,00€ terugbetaald krijgen einde seizoen.   

We hopen op deze manier eerlijk tegemoet te komen aan jullie kosten, maar bovenal hopen we dit seizoen 

nog zo veel mogelijk te mogen turnen en dansen! 

Mocht je nog vragen hebben, mag je uiteraard steeds contact opnemen met Lien Corthouts, voorzitter. 

Vriendelijke groeten, 

 

Bestuur Fit&Jong Zolder 

 

Ps: Graag geven we op de volgende pagina enkele concrete voorbeelden voor terugbetaling. 
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CONCRETE VOORBEELDEN VOOR TERUGBETALING: 

 

1. Lid A is ingeschreven voor Turnen +12 jaar en Moderne Dans, 6 weken les geannuleerd door de club owv Corona: 

Turnen +12j = 1,5u les/week 
1,5u x 1€ = 1,50€/les 
1,50€ x 6 weken = 9,00 € terugbetaling einde seizoen 

Moderne Dans = 1u les/week 
1u x 1,25€/lesuur = 1,25€/les 
1,25€ x 6 weken = 7,50€ terugbetaling einde seizoen 
 

Conclusie: lid A krijgt een totale terugbetaling van 9,00€ + 7,50€ = 16,50€ (verlies van 6 lesweken) einde seizoen 
 

 

2. Lid B is ingeschreven voor AT&LM, voor Selectie Acro en Dans Juniors, 24 weken les geannuleerd door de club omwille 

van Corona: 

AT&LM recrea = 2u les/week 
2u x 1,00€/lesuur = 2,00€/les 
2,00€ x 24 weken = 48,00€ terugbetaling einde seizoen 
 

Selectie Acro = 2u les/week 
2u x 1,00€ = 2,00€/les 
2,00€ x 24 weken = 48,00€ terugbetaling einde seizoen 
 

Dans Juniors = 1u les/week 
1u x 1,25€/lesuur = 1,25€/les 
1,25€ x 24 weken = 30,00€ terugbetaling einde seizoen 
 

 

Conclusie: lid B krijgt een totale terugbetaling van 48,00€ + 48,00€ + 30,00€ = 126,00€ (verlies van 24 lesweken) 
einde seizoen 

 

 

3. Lid C is ingeschreven voor Kleuterdans en Kleuterturnen, 9 weken les geannuleerd door de club omwille van Corona: 

Kleuterdans = 1,00€ les 
1,00€ x 9 weken = 9,00€ terugbetaling einde seizoen 

Kleuterturnen = 1u les/week 
1u x 1,00€/lesuur = 1€/les 
1,00€ x 9 weken = 9,00€ terugbetaling einde seizoen 
 

Conclusie: lid C krijgt een totale terugbetaling van 9,00€ + 9,00€ = 18,00€ (verlies van 9 lesweken) einde seizoen 
 

 

 

4. Lid D is ingeschreven voor Turnen lagere school (60€), voor Airtrack&Trampoline (80€) en voor Dans Juniors (50€),  

28 weken les geannuleerd door de club omwille van Corona: 

Totaal inschrijvingsgeld was: 60,00€ + 80,00€ + 50,00€ = 190,00€, dus maximumbedrag van 150€ werd betaald. 
 

Lid krijgt terug: 120 € maximum terugbetaling (verlies van 28 lesweken) 
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