Kunstschaatsclub Pirouette Leuven vzw

Bijlage 1. Trainingspakketten en lidgelden
Algemeen
In het seizoen 2017-2018 biedt Kunstschaatsclub Pirouette Leuven haar leden cluburen aan van
vrijdag 1 september 2017 tot zondag 3 juni 2017.
Lidgelden kunnen ofwel betaald worden in schijven,
•
•
•

een eerste schijf onmiddellijk bij inschrijving
een tweede schijf vóór 30 oktober 2017
het resterende saldo vóór 30 januari 2018.

ofwel volledig bij inschrijving. In dit laatste geval geniet u van een bijkomende korting van 20 € (bij
inschrijving voor een volledig seizoen).
Het lidgeld is, of het nu in één keer of in schijven betaald wordt, ondeelbaar. Dit betekent concreet dat
je lidgeld betaalt vanaf de aansluiting tot het einde van het seizoen, ook indien je niet van het volledige
seizoensaanbod gebruik zou maken.
Voor de juiste bedragen en het tijdstip waarop deze betaald moeten worden : zie tabellen.
Leden die later in het seizoen aansluiten betalen het vaste deel (administratie , aansluitings- en
verzekeringskosten) plus een proportioneel gedeelte van de rest van het lidgeld, berekend vanaf de
eerste van de maand waarin de trainingen werden aangevat.
Indien meer dan één gezinslid inschrijft, betaalt alleen het lid met het hoogste lidgeld het volledig
bedrag. Alle andere gezinsleden genieten van een korting van 25 € op hun lidgeld.

Lidmaatschap zonder trainingspakket (L)
Leden die wensen deel te nemen aan recreatieve of Adult-wedstrijden, en in voorbereiding hiervan
uitsluitend privé-lessen krijgen tijdens publieke uren, kunnen zich inschrijven als lid zonder
trainingspakket. Deze leden betalen bij inschrijving als lid enkel het vaste bedrag van 85 €.
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als recreatief lid, ledenverzekering, en de mogelijkheid tot
deelname aan het clubkampioenschap.
Leden die de Competition Level Test willen afleggen, en in voorbereiding hiervan uitsluitend privélessen krijgen tijdens publieke uren, kunnen zich inschrijven als lid zonder trainingspakket. Deze leden
betalen bij inschrijving als lid enkel het vaste bedrag van 85 €.
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als competitief lid en de ledenverzekering.
Na het behalen van de Competition Level Test dienen deze leden zich in te schrijven voor een
competitief traingspakket, hetzij B- hetzij Z.
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Trainingspakket voor recreatieven (A)
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als recreatief lid, ledenverzekering, toegang tot het
trainingspakket (groepstraining olv een clubtrainer, 2x per week), permanente evaluatie (voorheen
clubtesten) en deelname aan het jaarlijkse gala.
Sinds het seizoen 2016-2017 werd gestart met een permanente evaluatie. Van elke schaatser wordt
bijgehouden welke schaatselementen hij/zij al onder de knie heeft. Naargelang deze elementen kan je
op meerdere momenten in het jaar doorschuiven naar een volgende groep. Je ontvangt bij elk
doorschuiven uiteraard een diploma van de nieuw behaalde ster.
In het verleden waren er slechts eenmaal in het seizoen clubtesten. Met een beetje pech of door
de stress liep er net dàn iets mis, terwijl het op de trainingen wél lukte. In een systeem van permanente
evaluatie wordt de factor stress sterk verminderd.
Groepslessen op woensdag en vrijdag van 17u tot 18u, behalve tijdens de schoolvakanties.
(toegang tot het ijs vanaf 16u45, behoudens uitzonderingen)
Trainingspakket A

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Lidgeld is inclusief alle evaluaties/clubtesten ! (zie kader hierboven)
Gespreide betalingen

€ 335,00

€ 245,00

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 85,00

€ 120,00

-

-

-

-

-

Betalen vóór 30 oktober

€ 125,00

-

-

-

-

-

-

Betalen vóór 30 januari

€ 125,00

€ 125,00

-

-

-

-

-

Betaling in één keer

€ 315,00

€ 230,00

€ 200,00

€ 170,00

€ 140,00

€ 110,00

-

Betalen bij inschrijving

€ 315,00

€ 230,00

€ 200,00

€ 170,00

€ 140,00

€ 110,00

-

Trainingspakket voor het showteam (S)
Teamleden die zich hebben ingeschreven voor een trainingspakket, hetzij A, B, B-, B+ of Z, betalen bij
inschrijving als teamlid 50 € bovenop het lidgeld voor hun respectievelijke trainingspakket.
Recreatieve leden die omwille van gegronde redenen niet kunnen deelnemen aan het A-pakket betalen
het lidgeld voor het S-pakket, na goedkeuring door het clubbestuur. Van deze leden wordt verwacht
dat zij hun schaatstechniek onderhouden. De RvB zal elke aanvraag individueel beoordelen.
Bij aanvaarding betalen deze leden een lidgeld van 225 €, waarvan 85 € bij inschrijving,
70 € vóór 30 oktober en 70 € vóór 30 januari.
Bij betaling in één keer betalen deze leden slechts 205 € bij inschrijving.
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als competitief lid, ledenverzekering, toegang tot het
trainingspakket (groepstraining olv een clubtrainer, 1u per week), en deelname aan het jaarlijkse gala.
De kostprijs van de verplichte zomerstage, van het weekend met deelname aan een internationale
wedstrijd, en van eventuele bijkomende off ice trainingen zijn niet in het lidgeld inbegrepen.
Behoudens uitzonderingen, groepslessen op maandag van 18u50 tot 19u50.
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Trainingspakketten voor competitieven (B-, B, B+ en Z)
Onder competitief lid wordt hier verstaan elke bij de V.K.S.B. als competitief lid ingeschreven lid van
Kunstschaatsclub Pirouette Leuven, die minstens de Competition Level Test (voorheen Pre-preliminary
MIF test) behaald heeft, en die effectief deelneemt aan A- en/of B-wedstrijden voor solisten.
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als competitief lid, ledenverzekering, toegang tot de cluburen
van het betreffende pakket voor competitieven, en deelname aan het jaarlijkse gala.
Trainingspakket voor Preminiemen, Miniemen en (mits aanvaard) Novice A (B-)
Off ice op vrijdag van 17u tot 18u (olv Nadine Cleynhens).
Cluburen op maandag van 16u45 tot 17u45u, en op zondagochtend van 7u30 tot 9u20 (tot aan de
paasvakantie). Na de laatste training op zondagochtend mogen de schaatsers met trainingspakket Baansluiten bij de trainingen op zaterdagochtend van 7u30 tot 9u20 van het trainingspakket B.
Verdere trainingen worden ingepland tijdens publieke beurten.
Trainingspakket B-

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Gespreide betalingen

€ 290,00

€ 225,00

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 85,00

€ 125,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 105,00

Betalen vóór 30 januari

€ 100,00

€ 100,00

Volledige betaling

€ 270,00

€ 210,00

€ 190,00

€ 170,00

€ 150,00

€ 130,00

€ 110,00

Betalen bij inschrijving

€ 270,00

€ 210,00

€ 190,00

€ 170,00

€ 150,00

€ 130,00

€ 110,00

Trainingspakket voor Novice A en hoger (B)
Off ice op vrijdag van 17u tot 18u (olv Nadine Cleynhens).
Cluburen op maandag van 17u45 tot 18u50 (inrijden vanaf 17u30), op woensdag en vrijdag van 18u10
tot 19u20, en op zaterdagochtend van 7u30 tot 9u20.
Trainingspakket B

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Gespreide betalingen

€ 480,00

€ 350,00

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 85,00

€ 155,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 200,00

Betalen vóór 30 januari

€ 195,00

€ 195,00

Volledige betaling

€ 460,00

€ 335,00

€ 295,00

€ 250,00

€ 210,00

€ 170,00

€ 130,00

Betalen bij inschrijving

€ 460,00

€ 315,00

€ 295,00

€ 250,00

€ 210,00

€ 170,00

€ 130,00

Schaatsers met level Novice A kunnen ook een aanvraag indienen voor het B- pakket. De RvB zal elke
aanvraag individueel beoordelen.
De RvB kan, in samenspraak met de ouders en de coaches, ervoor kiezen bepaalde schaatsers met het
level Novice A met trainingspakket B of B+ op maandag te laten trainen van 16u45 tot 17u45 (samen
met B-) in plaats van 17u45 tot 18u50.
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Uitgebreid trainingspakket voor Novice A en hoger (B+)
Idem als trainingspakket B, met bijkomend alle cluburen op zondagochtend van 7u30 tot 9u20 (tot aan
de paasvakantie).
Trainingspakket B+

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Gespreide betalingen

€ 540,00

€ 390,00

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 85,00

€ 165,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 230,00

Betalen vóór 30 januari

€ 225,00

€ 225,00

Volledige betaling

€ 520,00

€ 375,00

€ 330,00

€ 280,00

€ 230,00

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 520,00

€ 375,00

€ 330,00

€ 280,00

€ 230,00

Trainingspakket op zondagochtend (Z)
Cluburen op zondagochtend van 7u30 tot 9u20, van begin september tot aan de paasvakantie.
Verdere trainingen worden ingepland tijdens publieke beurten.
Trainingspakket Z

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Dec

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Gespreide betaling

€ 205,00

€ 175,00

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 85,00

€ 115,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 60,00

Betalen vóór 30 januari

€ 60,00

€ 60,00

Volledige betaling

€ 185,00

€ 160,00

€ 145,00

€ 130,00

€ 115,00

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 185,00

€ 160,00

€ 145,00

€ 130,00

€ 115,00
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Bijlage 2. Bestuursleden
Schroyen Jurgen

Voorzitter
Website, Subsidies, Wedstrijdorganisatie
E-mail : voorzitter@pirouetteleuven.be
GSM : 0496 10 09 96

Muriël Van Roo

Secretaris
Wedstrijdinschrijvingen
E-mail : secretariaat@pirouetteleuven.be

Christel Weymeersch

Penningmeester
E-mail : facturatie@pirouetteleuven.be

Katja Vangoetsenhoven

Recreatieven

Nina Smets

Evenementen

Kim Otzer

Evenementen

Geert Celis

Bestuurslid
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Bijlage 3. Erkende begeleiders
Hoofdtrainer
Corey Lapaige

Competitieve pakketten / Recreatief pakket / Off ice
Competitieve train(st)ers

Assistenten

Choreografen

Corey Lapaige
Daria Popova
Debby Minnoy
Kaat Van Daele
Kim Mathijs
Wendy De Coster

Aurelie Lanvu

Sólya Ádám
Ansje Bocklandt

Assistenten

Monitrices

Recreatief pakket
Clubtrainers/trainsters
Alice Broes
Joke Bornauw Vanderlocht
Ulrique Thauvoye

Ariana Altaraviciute
Anneliese Van Houdt
Bettina Vannerum (INI)
Caro Kiraly (INI)
Celeste Vannerum (INI)
Eva Conings
Chloë Van der Stappen (INI)
Larry Boltovskoi
Maya Coenen
Tinne Celis (INI)

Off ice
Ritmische gymnastiek
Nadine Cleynhens

Initiaties
Lesgevers
Amelie Sas, Eveline Jacobs, Hanne Piot, Ilja Betzema, Jozien Sas, Julie Patout, Kim Celis,
Lore Vanminsel, Lotte Debruyn, Marie Cattelain, Morgane Vandebergh, Valérie Jacobs
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