LEDEN INFORMATIE
seizoen 2020/2021

Algemene informatie
Bestuursleden
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretariaat
Algemeen lid
Algemeen lid

Ellen Kooijman
Martina Klijn
Trudy Koning
Erna Traa
Mariëtte Hoedjes
Fiona Veldman
Maaike Klijn

Adres gymlokaal: Van Wassenaerstraat 14 Obdam, tel. 0226 451513
Algemeen e-mail adres: info@victor-obdam.nl
E-mailadres vertrouwenscontactpersoon Ellen Kooijman : vcp@victor-obdam.nl

Leiding
Els Vlaar
Irene van Kampen
Nienke Klijn
Maaike Beers
Imke Dijkstra
Maaike Klijn
Dimitri Jongkind

e_vlaar@quicknet.nl
06-21202455
06-23100162
06-55255815
06-83987037
06-14165077
06-10129234

Het seizoen loopt gelijk met het schooljaar te weten van 12 augustus 2020 t/m 10 juli
2021. Het lidmaatschap van onze vereniging geldt jaarlijks voor een heel seizoen met
stilzwijgende verlenging telkens voor een nieuw seizoen.
Bij afmelding dient u dit schriftelijk of per mail door te geven aan de
ledenadministratie een maand vóór het einde van het seizoen.
Bij tussentijdse stopzetting van het lidmaatschap wordt geen contributie terug
betaald. Bezoek voor meer info, de privacyreglementen, wedstrijduitslagen etc. onze
website www.victor-obdam.nl

Schoolvakanties 2020/2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

12-10-2020
21-12-2020
22-02-2021
03-05-2021
10-07-2021

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

18-10-2020
03-01-2021
28-02-2021
16-05-2021
22-08-2021

Op de zaterdagen vóór de schoolvakanties gaan de lessen door.

Contributie voor het seizoen 2020/2021
Kleuters vanaf 3 jaar
Recreatie turnen groep 5 t/m 8 + VO
Recreatie turnen groep 3/4
Recreanten dames
Conditietraining dames
Selectie turnen 1 x (donderdag, verplichte training)
Selectie turnen 2 x (maandag of zaterdag)
Selectie turnen 3 x (maandag of zaterdag)
Wedstrijdkosten inclusief turnpakje selectie turnen
Turnen Jong Talenten
Wedstrijdkosten inclusief turnpakje jong talenten
Aerial Dancing tot en met 15 jaar
Aerial Dancing 16 jaar en ouder
Inschrijfgeld nieuwe leden
Administratiekosten te laat opzeggen lidmaatschap

€ 135,€ 140,€ 140,€ 190,€ 190,€ 246,€ 411,€ 545,€ 62,€ 170,€ 15,€ 153,€ 202,€ 7,50
€ 35,-

De jong talenten en selectieturnsters mogen tegen een gereduceerd bedrag mee
turnen bij de recreatie groepen op dinsdag. De kosten hiervoor bedragen:
1 x trainen per week € 60,- 2 of 3 x trainen per week € 40,- per seizoen.
De doorstromingswedstrijden worden bij deelname in rekening gebracht (± € 15,00
per wedstrijd)

Grote Clubactie
Victor Gymsport doet mee aan de Grote Clubactie. Ieder lid is verplicht om vier loten
á € 3,- af te nemen. Dit bedrag wordt in rekening gebracht op de contributienota.
Ieder lid heeft de keuze om de loten zelf te houden of te verkopen.

Mededelingen
Om ongelukken tijdens de lessen te voorkomen geldt voor alle leden lange haren in
een staart en losse plukjes vastzetten met speldjes. Neem geen waardevolle spullen
mee naar de gymzaal.
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte spullen.

Algemene ledenvergadering
Er is eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. Voor dit seizoen staat deze
vergadering gepland op woensdag 21 oktober 2020. Alle leden en ouders/verzorgers
van jeugdleden zijn van harte welkom.
Als u het leuk vindt om samen met het bestuur de vereniging sterker te maken, door
bijvoorbeeld te helpen bij de organisatie van de flessenactie, de wandel 4 daagse of de
wedstrijden, laat het ons weten!

Activiteitenagenda seizoen 2020/2021
Jaarvergadering
Flessenactie
Avond wandel 4 daagse

21-10-2020
27-12-2020
of 28-12-2020
08-06-2021 t/m 11-06-2021

Lestijden seizoen 2020/2021
Maandag o.l.v. Els Vlaar
16.30-19.00 uur

Selectie turnen (extra training)

Dinsdag o.l.v. Irene van Kampen
15.30-16.30 uur

Kleutergym vanaf 3 jaar

Dinsdag o.l.v. Nienke Klijn en Irene van Kampen
16.30-17.30 uur
17.30-18.30 uur

Recreatie turnen groep 5 t/m 8 en VO
Recreatie turnen groep 3 en 4

Dinsdag o.l.v. Irene van Kampen
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur

Recreanten dames
Conditietraining dames

Woensdag o.l.v. Maaike Klijn en Dimitri Jongkind
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur

Aerial Dancing groep 1
Aerial Dancing groep 2
Aerial Dancing groep 3

Donderdag o.l.v. Els Vlaar
16.15-18.30 uur
18.15-20.45 uur

Selectie turnen groep 1 (verplichte les)
Selectie turnen groep 2 (verplichte les)

Zaterdag o.l.v. Maaike Beers, Imke Dijkstra en
assistent trainer Emma Hoedjes
9.00-10.30 uur
10.30-13.00 uur

Turnen jong talenten
Selectie turnen (extra training)

Na de herfstvakantie kan de groepsindeling en/of het tijdstip nog wijzigen.

