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Blijf jong lidgelden wedstrijdgroepen  

seizoen 2020 – 2021 
Discipline Groep # uren Bedrag 

Hoofdgroep 
(basis bedrag) 

Bedrag 
bijkomende 
groepen (*) 

Gymnastiek Recrea competitie gym 5 240€ Nvt 
 Talenten I6 4 225€ Nvt 
 Talenten I7 7 285€ Nvt 
 TTM I8 10 320€ Nvt 
 TTM I9 12 380€ Nvt 
 TTM C 10 320€ Nvt 
 TTM BC 10 320€ Nvt 
 TTM AB 15,5 515€ Nvt 
Ropeskipping RS Recrea competitie 2 165€ +60€ 
 RS Competitie BC-1 (geb jaar na 

2005) 
3,5 210€ +105€ 

 RS Competitie BC-2 (geb jaar 
t/m 2005) 

4 225€ +120€ 

 

(*) Wanneer je je inschrijft voor meerdere groepen betaal je één maal het basistarief voor de groep 
met het hoogst aantal uren.  Voor de andere groepen betaal je de meerprijs die je terugvindt in de 
laatste kolom (bedrag additioneel). Je kan ook combineren met de recreatieve groepen. In dat geval 
heb je altijd een basistarief voor de wedstrijdgroep en heb je nog additionele kosten voor de andere 
recreatieve groepen (zie tarieventabel recreatieve groepen). 

Enkele voorbeelden 

• Je wil je inschrijven voor Recrea competitie gym: Je betaalt hiervoor het basisbedrag van 240€ 
• Je wil je inschrijven voor Recrea competitie gym & RS competitie BC-1. In dat geval heb je het 

basistarief voor de Recrea competitie gym (240€) waarbij je de meerkost voor RS competitie 
BC-1 optelt (105€). Je betaalt in totaal 345€ 

• Je wil Recrea competitie gym combineren met demo. In dat geval neem je het basistarief voor 
Recrea competitie gym (240€) en heb je nog een meerkost voor demo van 30€ (zie lidgelden 
recreatieve groepen). Je betaalt in dat geval 270€ 

• Je wil 3 disciplines combineren (TTM C – demo – Ropeskipping 16-). In dit geval bevat TTM C 
het hoogst aantal uren, dus neem je hier het basistarief van 320€ voor. Je hebt dan nog een 
meerkost voor demo (30€) en voor Ropeskipping 16- (30€). Je betaalt in totaal 380€. 

 

 


