Gymnastiekvereniging "De Valken"
Secretariaat: Nettie Roijers
Marinus Poststraat 14
2235 XE Valkenburg
06-20457018
email: secretariaat@valkengym.nl

Aan nieuwe leden/ouders/verzorgers,
Hierbij geven wij u enige informatie betreffende het lidmaatschap van onze vereniging. De lessen
worden gegeven in sport- en recreatiecentrum “Het Dorpshuis” in Valkenburg. In de zomervakantie
en in de kerstvakantie wordt er niet gesport, in alle andere vakanties gaan de lessen gewoon door –
mogelijk met aangepaste lestijden (zie www.valkengym.nl/agenda).
De contributie wordt per halfjaar, per automatische incasso geïnd en wordt in april en oktober van
uw rekening afgeschreven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- voor jeugdleden en € 15,-- voor leden van 15 jaar en ouder.
U dient op te zeggen voor 1 april of voor 1 oktober, schriftelijk bij de ledenadministratie,
Schelphoek 9, 2235 EW Valkenburg of via email: ledenadministratie@valkengym.nl.
Voor de Peuter- en oudergym kunt u opzeggen voor 1 februari of voor 1 september.
Het lidmaatschapsgeld wordt dan in februari en september afgeschreven.
Een opzegging moet minstens 1 maand voor de genoemde datum ontvangen zijn bij de
ledenadminstratie.
Lesrooster vanaf 21 augustus 2017
Dag/tijd

Lessoort

Leiding

Prijs per jaar (1 april 2017)*

damesgym 50+

Joyce

148,00 euro

Dinsdag
9.00-10.00 uur

15.45-16.55 uur recreatie turnen basisschool groep 3

Petra/Angela 131,00 euro

16.45-17.30 uur kleutergym 3,5 jarigen, basisschool groep 0,1 en 2

Angela

127,00 euro

17.00-18.00 uur recreatie turnen basisschool groep 5 en 6

Petra

131,00 euro

18.00-19.15 uur

Petra/Angela 235,00 euro

selectie turnen groep 4, 5 en 6

17.30-18.30 uur recreatie turnen basisschool groep 4

Angela

131,00 euro

18.30-19.30 uur kidsdance basisschool groep 3 t/m groep 6

Daisy

127,00 euro

19.15-20.30 uur turnen basisschool vanaf groep 7 (recreatie + selectie)

Petra/Angela 131,00

19.30-20.30 uur bodycontour 21+

Daisy

148,00 euro

15.30-16.20 uur peuter- en oudergym (start 1 september 2017)

Petra

127,00 euro

16.30-18.00 uur selectie turnen

Petra

235,00 euro

Vrijdag

* Inschrijfgeld: 5 euro junioren, vanaf 15 jaar 15 euro
Contributie is inclusief inschrijfgeld voor deelname aan wedstrijden.

Gymnastiekvereniging ″De Valken″
Het is niet de bedoeling dat u de gehele les van uw kind in de zaal verblijft.
U mag wel het laatste kwartiertje even komen kijken.
Leiding van de lessen:
Petra Rhijnsburger
Angela Kralt
Daisy van der Mey
Joyce van de Berg

- Turnen, Peuter- en Oudergym
- Kleutergym en Turnen
- Kidsdance en Bodycontour
- Damesgym

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Vacant
- voorzitter
Ellen Houwaart
- penningmeester
Nettie Roijers
- secretaris
Moniek Varkevisser
- ledenadministratie
Jeanette van de Meij
- pakjes/Grote Clubactie
Carin Rauws
- PR/website/nieuwsbrief

-

06-18 24 43 09
06-23 12 33 89
06-12 90 44 30
06-18 90 55 63

-

06-23 61 28 63
06-20 45 70 18
071-40 78 747
06-11 00 46 28

Heeft u op- en/of aanmerkingen dan horen wij dat graag van u. Eenmaal per jaar houden wij een
ledenvergadering in de maand maart. U ontvangt hiervoor van te voren een uitnodiging.
Binnen onze vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt en gebruikt waarop leden herkenbaar zijn
afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor de Facebookpagina en website, wervingsen voorlichtingsmateriaal. Ook worden regelmatig artikeltjes in de lokale krant geplaatst na afloop
van wedstrijden. Vaak zijn dit groepsfoto’s of foto’s van de winnaars bij die wedstrijden. Indien u
bezwaar heeft tegen het gebruik van deze foto’s kunt u dit aangeven bij het secretariaat
(secretaris@valkengym.nl).
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u of uw kind een
hele fijne en sportieve tijd toe bij onze vereniging.

Met vriendelijke groet,

Nettie Roijers

