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Bijlage 1. Trainingspakketten en lidgelden 

Algemeen 

Het seizoen 2021-2022 start op woensdag 1 september 2021 en eindigt op zondag 29 mei 2022 met 
het clubkampioenschap. 

Het lidgeld bestaat steeds uit een vast gedeelte (administratie , aansluitings- en verzekeringskosten) en 
een variabel gedeelte. Leden die na eind oktober 2021 aansluiten betalen het vast deel plus een 
proportioneel gedeelte van de rest van het lidgeld, berekend vanaf de eerste van de maand waarin de 
trainingen werden aangevat. 

Het lidgeld is ondeelbaar. Dit betekent concreet dat je steeds het volledige lidgeld betaalt vanaf het 
moment van de aansluiting tot aan het einde van het seizoen, ook indien je niet van het volledige 
aanbod gebruik zou maken. 

Alle leden betalen bij de inschrijving het vast gedeelte (90 euro). Het resterende gedeelte van het 
lidgeld dient betaald te worden voor 30 oktober 2021. 

Leden die vorig seizoen hadden ingeschreven vóór 15 oktober 2020 en nu opnieuw inschrijven 
ontvangen na hun inschrijving een mail met het nog te betalen saldo, rekening houdend met het 
betaalde lidgeld vorig seizoen en de periode waarin de club door de maatregelen tegen Covid-19 geen 
aanbod kon voorzien. Dit saldo dient betaald te worden voor 30 oktober 2021. 

Leden die inschrijven na 30 oktober 2021 betalen het resterend gedeelte binnen de 30 dagen na de 
inschrijving. 

Betaling in schijven van het lidgeld kan op aanvraag, en mits een jaarlijks te bepalen meerprijs. 
De RvB zal elke aanvraag individueel beoordelen. Bij inschrijving na 1 januari 2022 kan er niet meer in 
schijven betaald worden. 

Indien meer dan één lid van eenzelfde gezin zich als lid inschrijft, geniet vanaf het tweede gezinslid elk 
gezinslid van een korting van 25 € op het lidgeld. 

Covid-19 

Kunstschaatsclub Pirouette Leuven en IJsbaan Leuven volgen de situatie op de voet, en volgen op elk 
ogenblik de raadgevingen van en maatregelen opgelegd door de verschillende overheden. De club stelt 
alles in het werk om de trainingen in veilige omstandigheden te laten doorgaan.  

De club heeft vanuit dat oogpunt dan ook het recht om schaatsers of ouders, die niet in orde zijn met 
de geldende maatregelen of protocollen, de toegang tot de clubactiviteiten (tijdelijk) te ontzeggen.  

Mocht het aantal Covid-19 besmettingen zodanig toenemen dat de verschillende overheden in overleg 
met de sportfederaties (indoor)sporten (opnieuw) zouden verbieden, zal de club al het mogelijke doen 
om een alternatief aanbod te voorzien, dan wel een aanpassing van het lidgeld.  

Ziekte van een individueel lid kan echter geen reden zijn voor vermindering van het lidgeld van het 
betreffende lid. 
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Trainingspakket voor recreatieven (A) 

Het lidgeld omvat aansluiting bij de VLSU als recreatief lid, ledenverzekering, toegang tot het 
trainingspakket (groepstraining olv een clubtrainer, 2x per week), permanente evaluatie (voorheen 
clubtesten), deelname aan het jaarlijkse gala. 

Sinds enkele jaren worden er in onze club geen formele clubtesten meer georganiseerd, maar wordt er 
gewerkt met een systeem van permanente evaluatie, wat de factor stress sterk heeft verminderd. 
Van elke schaatser wordt bijgehouden welke schaatselementen hij/zij al onder de knie heeft. Naargelang 
deze elementen kan je nu dus op meerdere momenten in het jaar doorschuiven naar een volgende 
groep.  

Groepslessen op woensdag en vrijdag van 17u tot 18u, behalve tijdens de schoolvakanties. 
(toegang tot het ijs vanaf 16u45, behoudens uitzonderingen) 

Trainingspakket A Lidgeld bij inschrijving in de maand … 

Woensdag en vrijdag Sept-okt Dec Jan Feb Maa Apr Mei 
        
Vast gedeelte € 90       
        
Variabel gedeelte € 306 € 204 € 170 €136 € 102 € 68 € 34 
        
Totaal lidgeld € 396 € 294 € 260 € 226 € 192 € 158 Nvt 
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Trainingspakketten voor competitieven (B- en B) 

Op specifieke aanvraag en mits aanvaarding door de RvB. 

Toegang tot de cluburen naargelang de individuele aanvraag van het lid en de bevestiging ervan door 
de RvB. Het totaal lidgeld is dan de som van het vast gedeelte van het lidgeld en de prijs van alle 
bevestigde uren. 

Schaatsers die inschrijven voor het trainingspakket B- schrijven zich in voor minstens twee van de vijf  
aangeboden trainingssessies (maandag, zaterdag, zondag).  

Schaatsers die inschrijven voor het trainingspakket B schrijven zich in voor minstens drie van de zeven 
aangeboden trainingssessies (maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag).  

Het lidgeld omvat aansluiting bij de VLSU als competitief lid, ledenverzekering, toegang tot de cluburen 
voor competitieven, en deelname aan het jaarlijkse gala. 

Trainingspakket B/B- Inschrijving in de maand … 

 Sept-okt Dec Jan Feb Maa Apr Mei 
       
Vast gedeelte € 90       
       
Maandag 16u45-17u50 € 100 € 67 € 56     

Maandag 17u50-18u50 € 95 € 63 € 53     
        
Woensdag 18u10-19u20 € 150 € 100 € 83     
        
Vrijdag 18u10-19u20 € 150 € 100 € 83     
        
Zaterdag 07u30-08u25 € 100 € 67 € 56     

Zaterdag 08u25-09u20 € 100 € 67 € 56     
        
Zondag 07u30-08u25 1 € 85 € 57 € 47   - - 

Zondag 08u25-09u20 1  € 85 € 57 € 47   - - 

1 Uren op zondag worden aangeboden tot de paasvakantie  
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Trainingspakket voor Recreatieve wedstrijden en Adult wedstrijden (R).  

Dit trainingspakket kan door de RvB worden aangeboden indien en voor zover de inschrijvingen voor 
het competitief trainingspakket B- dit toelaten.  

Cluburen zijn immers te kiezen uit de uren die deel uitmaken van het competitief trainingspakket B- 
(Preminiemen en Miniemen) indien daar nog ruimte is. Om die reden kan het dan ok zijn dat de 
toezegging van gevraagde uren enige tijd op zich laat wachten. 

Verdere trainingen worden ingepland tijdens publieke beurten of patches in samenspraak met de coach. 

Het lidgeld omvat aansluiting bij de VLSU als recreatief lid, ledenverzekering, toegang tot de cluburen 
van het individuele trainingspakket, de mogelijkheid tot deelname aan het clubkampioenschap met het 
eigen programma. 

Trainingspakket R Inschrijving in de maand … 

 Sept-okt Dec Jan Feb Maa Apr Mei 
       
Vast gedeelte € 90       
       
Maandag 16u45-17u50 € 100 € 67 € 56     
        
Zaterdag 07u30-08u25 € 100 € 67 € 56     
        
Zondag 07u30-08u25 1 € 85 € 57 € 47   - - 

1 Uren op zondag worden aangeboden tot de paasvakantie  

Opmerking : Indien een lid zich inschrijft voor zowel trainingspakket A als trainingspakket R, dient het 
vast gedeelte slechts één maal betaald te worden. 
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Trainingspakket voor het showteam (S) 

Teamleden die zich hebben ingeschreven voor een trainingspakket, hetzij A, B- of B, betalen bij 
inschrijving als teamlid 95 € 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.  

Indien aanvaard door de RvB, betalen deze leden een lidgeld van 270 €, waarvan 90 euro bij 
inschrijving en het saldo voor 30 oktober 2021.  

Het lidgeld omvat aansluiting bij de VLSU als competitief lid, ledenverzekering, toegang tot het 
trainingspakket (groepstraining olv een clubtrainer, 1u per week), deelname aan het jaarlijkse gala. 

De kostprijs van een eventuele (verplichte) zomerstage en van eventuele bijkomende trainingen zijn 
niet in het lidgeld inbegrepen.  

Behoudens uitzonderingen, groepslessen op maandag van 18u50 tot 19u50. 
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Lidmaatschap zonder trainingspakket (L) 

Leden die als lid wensen in te schrijven, maar uitsluitend privé-lessen krijgen buiten de cluburen en dus 
niet inschrijven op één van de trainingspakketten, kunnen zich inschrijven als lid zonder trainingspakket. 
Deze leden betalen enkel het vaste bedrag van 90 €, en dit bij inschrijving. 

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over schaatsers die wensen deel te nemen aan recreatieve- of Adult-
wedstrijden, of aan de Competition Level Test, maar als voorbereiding hierop uitsluitend privé-lessen 
krijgen tijdens publieke uren,  

Het lidgeld omvat aansluiting bij de VLSU en de ledenverzekering. Indien zij zich zouden inschrijven 
voor het clubkampioenschap, kunnen zij hieraan deelnemen met hun eigen programma. 

  


