
Nieuws 

Website: 
www.vaardigenvlugzuid.nl 
 
E-mail: 
info@vaardigenvlugzuid.nl 
	

Contact 

We zijn weer 
begonnen 

We zijn alweer 3 weken druk bezig met 
trainen en dat gaat goed ondanks de 
hitte. 
Op de Dalton locatie hebben we een 
aantal nieuwe meiden en jongens mogen 
verwelkomen op het 1ste uur.  
In de Lekstraat is er nog steeds plaats bij 
de kleuters en bij de twee meiden uren, 
dus neem gerust een keer een 
vriendinnetje mee voor een proefles. 
Bij de meiden uren is tot aan de 
herfstvakantie extra leiding; Annelies en 
Marlies. Zij gaan kijken of er meisjes zijn 
die het leuk vinden om extra te trainen 
vanaf 3 november op de maandag van 
18.00 – 19.30 uur. De contributie hiervoor 
is € 150,- per jaar. 
Ook op de Bockesprong hebben we vele 
nieuwe meiden en jongens mogen 
verwelkomen, supergezellig. 
 
Kijk voor de juiste lestijden op de website; 
www.vaardigenvlugzuid.nl  

	

Contributie 

Zoals u voor de vakantie in een brief 
heeft vernomen is de contributie per 
1 september verhoogd; 
• Kleuters t/m 5 jaar € 95,- per jaar 

(€ 9,50 per maand) 
• Meisjes/ jongens vanaf 6 jaar     

€ 120,- per jaar (€ 10,- per 
maand) 

Voor de administratie is het handig 
als u per jaar de contributie 
overmaakt. 
 
Als uw zoon/dochter niet meer wilt/ 
kan turnen, dan dient u dit een 
maand van te voren af te melden, 
via info@vaardigenvlugzuid.nl. 

	



	

Dit seizoen gaan we meedoen aan 
2 wedstrijden. Op 11 december 
2016 organiseren wij de Bronzen 
Balk wedstrijden. En op 12 maart 
2017 doen we mee aan de 
voorwedstrijd van Amsterdam. 
 
In de loop van het seizoen, krijgt uw 
kind daar meer informatie over. 
Als uw kind mee wil doen is het 
verplicht om het turnpakje van de 
vereniging aan te hebben. 
 
Maat 128 t/m 164  € 45,- 
Maat S t/m L          € 47,50 
 
(Tip: December cadeautje!) 

Wedstrijden 

DEEN Jeugdsponsor 
Actie  
Dit jaar mogen wij weer meedoen met deze 
super actie van de supermarkt Deen. 
Wij zijn hier heel blij mee, want alle kleine 
beetjes helpen om straks toestellen te 
kunnen vervangen. 
De actie begint op zondag 18 september 
t/m 29 oktober. 
De munten die u krijgt bij uw boodschappen 
kunt u in de koker storten bij supermarkt 
Deen in de Nierstraat en in de Rijnstraat. 
Als u niet vlak bij een van deze 2 locaties 
woont, maar wel munten krijgt, kunt u ze aan 
Annemieke geven en die zal ze in de kokers 
gooien. 
Probeer zoveel mogelijk mensen te 
overtuigen dat zij hun muntjes in onze 
kokers moeten gooien, want hoe meer 
muntjes wij krijgen hoe meer geld wij hebben 
voor nieuwe toestellen. 
	

Tijdens de herfstvakantie zijn er geen 
turnlessen. (17 t/m 21 oktober a.s.)  
De lessen beginnen weer vanaf 
maandag 24 oktober.  

Herfstvakantie 


