SGV, de gymvereniging van Wijster. Kom sporten bij SGV!
In deze nieuwsbrief informeren we u over gymvereniging SGV in Wijster. De informatie is ook
te vinden op onze website: www.sgvwijster.nl. Natuurlijk zijn wij ook te volgen via Facebook
en per mail bereikbaar: sgvwijster@outlook.com
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We starten met onze gymlessen in de sporthal op Sportpark De Meer op donderdag 20
augustus. De lestijden zijn als volgt:
Groep 0 en 1
donderdag 15.00-15.40 uur
Groep 2 en 3
donderdag 15.45-16.25 uur
Groep 4 en 5
donderdag 16.30-17.10 uur
Groep 5 en 6
donderdag 17.15-17.55 uur
Groep 7, 8 en 12+
donderdag 18.00-18.55 uur
Total Body Workout
donderdag 19.30-20.25 uur
Groep 5 is vanwege de grootte gesplitst.
De les voor selectieleden start op vrijdag 21 augustus. Lestijd: vrijdag 16.00-17.55 uur.
Vanwege corona hebben wij een aantal maatregelen ingevoerd:
 Onze lessen zijn 5 minuten ingekort om de leiding de gelegenheid te geven alle
gebruikte materialen tussentijds te reinigen.
 We nemen alle RIVM-richtlijnen als het gaat om klachten, afstand houden en hygiëne
in acht.
 Halen en brengen is volgens het kiss & ride principe: ouders zetten hun kind bij de
parkeerplaats af. De kinderen worden bij de deur opgevangen.
 Leden komen (waar mogelijk) in sportkleding naar de sporthal en gaan in sportkleding
weer naar huis (de kleedkamers zijn beperkt open).
 Leden desinfecteren de handen bij binnenkomst. Hiervoor staat desinfectiemiddel bij
de ingang klaar.
Tijdens de gymles moeten de kinderen aansluitende kleding dragen i.v.m. de veiligheid. De
voorkeur gaat uit naar het turntenue van SGV. De contributie bedraagt voor kinderen tot 13
jaar € 17,50 per kwartaal. Leden vanaf 13 jaar betalen € 27,50 per kwartaal. Contributie van
selectieleden is € 30 per kwartaal. De contributie wordt geïnd per automatische incasso. Het
aanmelden voor de gymlessen gaat via een invulformulier dat in de les aan de nieuwe
leerlingen wordt uitgereikt. Het afmelden gebeurt schriftelijk of telefonisch bij Wieke Rensing,
verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Zij zal dan ook de afschrijving van de contributie
stopzetten. We vinden het ook prettig als u uw kind afmeldt bij de leiding.

Nog geen lid? Kom dan langs voor een gratis proefles. Dat geldt ook voor onze workshops die
we jaarlijks aanbieden. Kom vooral een kijkje nemen of neem contact op voor meer
informatie.
Heel graag tot gauw bij SGV!

