
23-03-2021 

Van de bestuurstafel: We willen u op de hoogte brengen dat wij op 1 april 2021 weer het 

buitensporten  gaan oppakken. We gaan voor alle groepen een buiten les regelen.  Via de trainsters 

hoort u de locatie, dag en tijd waarop uw kind kan sporten. Omdat wij gebonden zijn aan de regels 

die de gemeente Utrecht heeft (alleen sporten op een beheerd terrein) zal dat een locatie worden bij 

een van de Utrechtse buitensportverenigingen.

Daarnaast willen wij in mei de contributie innen voor de tweede periode . Deze periode loopt 

normaal gesproken van februari tot de zomervakantie (20 lesweken). Bij een lidmaatschap is geen 

sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan 

doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd.                                   

Maar als bestuur van Gym&Move hebben wij toch besloten om een aangepaste contributie factuur 

te sturen. Deze betreft  de periode mei tot aan de zomervakantie ( 8 lesweken). Daarmee 

compenseren wij dus 12 lesweken. De factuur zal eerdaags via ClubCollect bij u binnen komen. 

Mocht u ons als vereniging extra financieel willen ondersteunen dan kunt u via ClubCollect een extra 

bedrag overmaken. Mocht u in het bezit zijn van een Upas dan kunt u daarvan een kopie sturen naar 

info@gymenmove.nl  vóór 15 april 2021 ovv naam turnster + lesdag + tijdstip van training. 

Bestuur Gym&Move. 

Contributiesysteem 20 lesweken

soort les aantal uur junior t/m 5 jaar senior vanaf 6 jaar 

recreatie 1 uur €                    90,00 €                       100,00 

recreatie 2 uur €                  150,00 €                        160,00 

selectie 1.5 uur €                  120,00 €                        130,00 

selectie 2 uur €                        160,00 

selectie 3 uur €                        210,00 

selectie 3.5 uur €                        235,00 

selectie 4 uur €                        260,00 

selectie 66.5 uur €                        360,00 

selectie 7 uur €                        410,00 

Contributiesysteem 8 lesweken 

soort les aantal uur junior t/m 5 jaar senior vanaf 6 jaar 

recreatie 1 uur €                    36,00 €                        40,00 

recreatie 2 uur €                    60,00 €                        64,00 

selectie 1.5 uur €                    48,00 €                        52,00 

selectie 2 uur €                        64,00 

selectie 3 uur €                        84,00 

selectie 3.5 uur €                        94,00 

selectie 4 uur €                      104,00 

selectie 66.5 uur €                      144,00 

selectie 7 uur €                      164,00 

Meivakantie is van zondag 2 mei t/m zondag 16 mei. 


