
Welkom bij Turnkring Pro Patria Wijgmaal! 
 
Wil je aansluiten bij de club OF start je een nieuwe activiteit? Vul dan deze fiche duidelijk leesbaar en volledig in en geef het 
aan je lesgever. Na inschrijving krijg je van ons een overschrijving om het verschuldigde lidgeld te betalen. Na betaling loopt 
je ongevallenverzekering. Je persoonlijke gegevens zitten in onze computer. Alléén PPW vzw mag die gegevens gebruiken, 
voor zijn ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je mag weten welke informatie we hebben, en 
steeds om de verbetering ervan vragen. Je kan altijd de website www.ppw.be raadplegen voor meer informatie. 
 

Jouw persoonlijke gegevens 
NAAM  

VOORNAAM  

ADRES  

POSTNUMMER EN PLAATS  

GEBOORTEDATUM  

TELEFOON / GSM  

EMAIL  

 
 
KRUIS AAN WAT PAST      
 
 
 
 

IK BEN SCHOLIER / STUDENT  

IK WERK   

IK WERK NIET  

IK BEN ZELFSTANDIGE  

IK BEN GEPENSIONEERD  

 

 
 
 
VERSIE 01.09.2010 / PPW VZW / PASTOOR BELLONSTRAAT 25, 3018 WIJGMAAL / LEDEN@PPW.BE 

 

Informatie over je groep(en) 
 
Schrijf een 1 achter de activiteit(en) die je vanaf dit sportjaar volgt. 
Schrijf een 2 achter de activiteiten die je vorig sportjaar al volgde.  
Schrijf een 3 achter de activiteiten die je vorig jaar volgde, maar die je nu niet meer wil volgen. 

 

Turnen voor jongens tussen 6 en 9 jaar  Turnen voor meisjes tussen 6 en 9 jaar  

Turnen voor jongens tussen 9 en 12 jaar  Turnen voor meisjes tussen 9 en 12 jaar  

Turnen voor jongens tussen 12 en 15 jaar  Turnen voor meisjes tussen 12 en 15 jaar  

Turnen voor jongens tussen 15 en 18 jaar  Turnen voor meisjes tussen 15 en 18 jaar  

   

Leidingsgym  Kleuters A (geboren in 2007 en 2008)  

Recrea+  

 

Kleuters B (geboren in 2006)  

  Kleuters C (geboren in 2005)  

   

AGD  

 

 

 

AGH  Prédans  

ACRO  Dans A  

TUMBLING  Dans B  

  

Omnisport  Onderhoudsgym voor dames  

Volleybal donderdag  Seniorengym  

Volleybal zondag (18u – 20u)  BBB  

Volleybal zondag (20u – 22u)  Cardiofunk  
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