VES
Hingene, 5/08/2022
Hallo gymnasten,
Dag beste ouders,
Zijn jullie er klaar voor? Na twee maanden vakantie zijn jullie vast wel uitgerust om er
met onze trainsters weer in te vliegen voor een fijn jaartje turnen of ropeskippen.
Ons programma ziet er als volgt uit :
TURNEN

DAG

Kleuters (° 2018 en ouder)
1e - 2e - 3e leerjaar
4e - 5e - 6e leerjaar
Middelbaar en ouder

Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

ROPESKIPPEN

DAG

Ropeskipping (vanaf 2e lj )

Zaterdag

KEURGROEP

UUR

LIDGELD

14.00 – 15.00 u
18.00 – 19.00 u
19.00 – 20.00 u
20.00 – 21.00 u
UUR

LIDGELD

11.00 – 12.00 u
DAG

€ 70
€ 70
€ 70
€ 70

UUR

€ 70
LIDGELD

Keurgroep (na selectie)

Donderdag
19.00 – 21.00 u
€175
Zaterdag (Pu) / Zondag
10.00 – 13.00 u
(Hi) volgens schema
START SPORTJAAR – donderdag 1 september 2022 - EINDE SPORTJAAR – zondag 28 mei 2023
Geen les op schoolvakanties en wettelijke feestdagen (excl. keurgroep : aparte regeling)

In het lidgeld zit o.m. de aansluiting bij de Gymfederatie en verzekeringen. Bij de eerste aansluiting
krijgt het nieuwe lid een club-T-shirt. Volgende T-shirts kunnen aangekocht worden aan € 5 per stuk.
Tijdens de eerste twee weken van september kunnen de gymnasten vrijblijvend komen proberen.
Het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier en het lidgeld verwachten wij graag
uiterlijk op 30/09/22. Het lidgeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE83 0015-5340-8015
van VES vzw.
Neem regelmatig ook een kijkje op onze website of facebookpagina voor nuttige info en allerlei:
www.veshingenevzw.be
https://www.facebook.com/VoorEigenSchoon
https://www.instagram.com/veshingene/
Wij hopen jullie weer talrijk te mogen begroeten in onze lessen en kijken uit naar
alweer een tof sportjaar.
Tot dan …
de trainsters en het bestuur
VES vzw (Voor Eigen Schoon) – Turnkring
Secretariaat: F. Van Haelenstraat 47 – 2880 Hingene - Tel. : 03/296.92.52
Turnzaal: C. Van Kerckhovenstraat 14 A – 2880 Hingene

Ondernemingsnr 892 378 026

INSCHRIJVINGSFORMULIER

VES VZW

Sportseizoen 2022 - 2023
(Gelieven alles in te vullen in drukletters)
NAAM
VOORNAAM
STRAAT +NR
PC + GEMEENTE
GEBOORTEDATUM
TELEFOON NR
GSM-NR
E-MAIL
NAAM HUISDOKTER
TELEFOON NR HUISDOKTER
Gegevens contactpersonen:
NAAM OUDER 1
GSM-NR OUDER 1
E-MAIL OUDER 1
NAAM OUDER 2
GSM-NR OUDER 2
E-MAIL OUDER 2
Schrijft in voor :

-

-

 Kleuterturnen
 Turnen 4e - 5e – 6e lj
 Keurgroep

 Turnen 1e – 2e – 3e lj
 Turnen Middelbaar +
 Ropeskipping

Het lid / ouder verklaart hierbij :
het reglement ontvangen en gelezen te hebben.
geen bezwaar te hebben dat foto’s genomen tijdens de lessen of andere door de
vereniging georganiseerde activiteiten op onze website, facebookpagina en flyer
gepubliceerd worden.
Indien u hiertegen bezwaar hebt, dit uitdrukkelijk schriftelijk melden aan het bestuur.
Hij/zij / of zijn/haar kind medisch geschikt is voor het uitoefenen van onze sport.
Eventuele zaken die we zouden moeten weten :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...…………………………………………

Naam + voornaam ondergetekende :
…………………………………………..

HANDTEKENING :

Datum : …./…./…………
(bij leden onder de 18 jaar handtekening van ouder of voogd)
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand beheerd door het secretariaat van VES vzw met inachtneming van de regels van de GDPR-wetgeving.
Ze worden gebruikt voor administratieve doeleinden.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan hiervan steeds een verbetering vragen.

