Aanmeldingsformumlier
SEIZOEN 2020-2021
Naam : ................................................................................
Voornaam : ...................................................................
Adres : ...............................................................................
...............................................................................
Geboortedatum : ....................................................
GSM nummer : .......................................................
Mailadres : ...................................................................
Kledingmaat : ..........................................................
Ik schrijf me in voor doelgroep(en)
Omcirkel de doelgroep.

INSCHRIJVING/BETALING
Vul het inschrijvingsformulier in en geef het
af aan juf Fien en maak verder een afspraak
voor het INTAKEGESPREK of stuur de info
door via info@ggymvlimmeren.be.
Betalen doe je voor 1 oktober op
rekeningnummer BE 10 7360 6244 2604
met vermelding van je naam en doelgroep.
Lidgeld is inclusief T-SHIRT EN VERZEKERING.

INFOVERGADERING
DONDERDAG 10 SEPTEMBER
VAN 19.30u-20.30u in danszaal DE PEGGER,
Wetschot 2 te Vlimmeren
Alles wat je graag wil weten over onze club ,
komt dan aan bod.

MET ONDERSTEUNING VAN

DE BEREN

DE WOLVEN

DE RUPSEN

DE VLINDERS

INTAKEGESPREK is verplicht !

Maak een afspraak met Fien
op 0471 91 25 71
PLAATSEN ZIJN BEPERKT !

CONTACT
Bekijk onze website
www.ggymvlimmeren.be
Stuur een mailtje naar
info@ggymvlimmeren.be
Of bel even met Fien op 0471 91 25 71
Je kan ons ook vinden op
Instagram, Twitter, & Facebook

WIE ZIJN WIJ
G-gym Vlimmeren is een sportclub voor
mensen met een beperking. Mits de nodige
aanpassingen en voorzieningen kunnen we
het voor deze mensen ook mogelijk maken
om op een leuke en ontspannen manier te
sporten.
Wil je graag sporten met extra begeleiding
en ondersteuning, dan is onze club
misschien wel iets voor jou !!!

Doelgroepen G-GYM

Doelgroepen G-DANS

De BEREN ( 6 -15 jaar)
Deze groep is bestemd voor kinderen
met een verstandelijke beperking.
Met onze aanpak spelen we in op de
individuele groei van elke gymnast.

De RUPSEN ( 8 -15 jaar)
Deze groep is bestemd voor kinderen
die graag dansen in een
ongedwongen ontspannen sfeer.

MAANDAG
TURNZAAL GBS De Singel, Beerse
groepsles van 18.30u tot 19.30u
Deze lessen worden gegeven door
juf Fien en meester Wout.

ZATERDAG
JUDOZAAL Sportcentrum Beerse
groepsles van 10.00u tot 11.00u
Deze lessen worden gegeven door
juf Nina en meester Kwinten.

PRIJS : 120€
START MAANDAG 21 SEPTEMBER

PRIJS : 120€
START ZATERDAG 26 SEPTEMBER

Min.4 -max. 6 deelnemers (onder voorbehoud)

Min.4 -max. 10 deelnemers (onder voorbehoud)

De WOLVEN ( 6 -12 jaar)
Deze groep is bestemd voor lagere
schoolkinderen met ASS. De
lesopbouw bestaat uit een vast
patroon dat snel opgepikt kan
worden door de gymnasten.

De VLINDERS ( 16 tot 99 jaar)

DINSDAG
TURNZAAL GBS De Singel, Beerse
groepsles van 18.30u tot 19..30u
Deze lessen worden gegeven door
juf Fien en meester Nic.

PRIJS : 120€
START DINSDAG 22 SEPTEMBER
Min.4 -max. 8 deelnemers (onder voorbehoud)

Aanbod 2020-2021

Deze groep is bestemd voor onze
jongvolwassenen die graag de
beentjes strekken op leuke
muziek.

ZATERDAG
JUDOZAAL Sportcentrum Beerse

groepsles van 11.00u tot 12.00u
Deze lessen worden gegeven door
juf Nina en meester Kwinten.
PRIJS : 120€
START ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Min.4 -max. 10 deelnemers (onder voorbehoud)

