Informatie 2019-2020
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Algemeen lid:
Ledenadministratie:

Monique de Bruijn - 06 30341549
Geertje van Kleef - 06 37196638
Sanne Kool - 06 51856356
Naomi de Groot - 06 36127108
Diane de Blaauw - 06 51191443

Leidinggevenden
Judo 1 en 2:
Peuter- en kleutergym/Gym 1:
Gym 2/Gym 3:
Selectiegym/Gym 4:
Dansuur dames/aerobics:
Girlslike/Rebelsz:

John van Dalen - 078 6413429
Sonja Versluis - 0183 564501
Hannah Trouwborst – 06 83606883 en Lindy Bouman
Elnet van der Vlist - 0183 562360
Bartine Verschoor - 06 42712339
Rianne de Jong - 06 31517678

Overzicht lessen & contributies, locatie MFC Den Hoek, Dorpsweg 81, 4221 LJ Hoogblokland
Maandag
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
18.45 - 19.30
19.30 - 20.30
20.45 - 21.45
Dinsdag
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
Woensdag
15.45 - 16.45
16.45 - 17.45
18.30 - 19.30
Donderdag
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30

uur
uur
uur
uur
uur

Peuter- en kleutergym - vanaf 2 jaar
Gym 1 - groep 1 t/m 3
Judo 1 - beginners vanaf 6 jaar
Judo 2 - gevorderden
Badminton

€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50 (vanaf 17 jaar € 11,50)
€ 10,50

uur Selectiegym tot 12 jaar
uur Selectiegym tot 12 jaar en 12+
uur Gym 4 - 12+

€ 10,50
€ 10,50 (vanaf 17 jaar € 11,50)
€ 10,50 (vanaf 17 jaar € 11,50)

uur Gym 2 - groep 4 t/m 6
uur Gym 3 - groep 6 t/m 8
uur DANS! Rebelsz - 13+

€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50 (vanaf 17 jaar € 11,50)

uur Girlslike – groep 2 t/m 5
uur Aerobics
uur Ladies of Dance – dansuur dames

€ 10,50
€ 10,50 (vanaf 17 jaar € 11,50)
€ 12,50

Alle contributies zijn per maand en gelden voor 12 maanden per jaar.
De inschrijfkosten bedragen éénmalig € 10,-. De betaling gaat via automatische incasso. Uw vragen over de betaling
kunt u stellen aan onze penningmeester Geertje van Kleef.
U kunt het lidmaatschap alleen beëindigen door een ingevuld afmeldingsformulier (tevens incassostop) in te leveren
bij de desbetreffende leiding of scannen en mailen naar: info@svhoogblokland.nl t.a.v. Diane de Blaauw
(ledenadministratie).
Afmelden voor de 10e van de maand. Als u het lidmaatschap in de maanden mei of juni beëindigt, kunt u pas in
januari weer lid worden. Dit om te voorkomen dat leden net voor de vakantie afhaken.
Wilt u onze Sportvereniging een warm hart toe dragen? Vanaf €10,- per jaar kunt u al donateur worden. Deze
bijdrage zorgt er mede voor dat de vereniging nog lange tijd leuke sportactiviteiten binnen Hoogblokland kan
verzorgen. Stuur een e-mail naar info@svhoogblokland.nl t.a.v. Geertje van Kleef (penningmeester) met daarin
naam, adres en het jaarlijks te doneren bedrag.
Wij vinden het belangrijk voorzichtig om te gaan met de door u gedeelde persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in
overeenstemming met de privacyregels van onze Sportvereniging. U kunt deze vinden op onze website www.svhoogblokland.nl in
de privacy policy (AVG). Om u op de hoogte te houden van activiteiten en belangrijke informatie ontvangt u indien nodig per email een nieuwsbrief.

