
 

 

27-11-2021 

Van de bestuurstafel: 

 U bent vast al op de hoogte van de nieuwe aangescherpte maatregelen. De gymzalen gaan 
om 17.00 uur dicht. Wij zijn druk bezig om samen met onze leiding na te denken over 
mogelijke oplossingen. De leiding zal u via de groepsapp op de hoogte houden. Heeft u nog 
vragen? Mail ons dan via bestuurgymenmove@gmail.com. 

 

    Nieuwe turnpakjes selectieleden Gym&Move 

De selectiegroepen gaan dit jaar nieuwe turnpakjes bestellen in de “huiskleuren” rood/zwart bij 
TT- Gymnastics. Zij krijgen via de leiding bericht over de prijzen en bestelwijze. 

     selectiepakje en broekje Gym&Move                        

 

Voor de recreanten zullen we op een later tijdstip ook een nieuw pakje presenteren. Ook hiervoor 
wordt u via de leiding op de hoogte gebracht. De kosten van een nieuw turnpakje komen voor 
eigen rekening. 

 

 

Pietengymnastiek 

 

In de week voorafgaand aan 5 december zullen alle groepen het Pietenfeest in de eigen les vieren. 
Veel plezier allemaal! 



 

 

 

 

 

LIDMAATSCHAP OPZEGGEN 

De tweede helft van dit seizoen start 1 februari 2022. Meld de opzegging tijdig aan via 
info@gymenmove.nl om de eerstvolgende incasso te voorkomen. Dit betekent uiterlijk 
vóór 6 december 2021. Opzeggingen worden alleen geaccepteerd per e-mail en 
worden bevestigd door de Ledenadministratie. Bij een opzegging na de genoemde 
uiterste opzegdatum is de contributie voor het volledige halve seizoen verschuldigd. 
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt er geen contributie 
gerestitueerd over de lopende helft van het seizoen. 
 

Contributie tweede helft seizoen (februari 2022 tot en met zomervakantie 2022) 
goedgekeurd tijdens de ALV op 06-10-2021. 

soort les aantal uur  junior t/m 5 jaar   senior vanaf 6 jaar  wedstijdgeld 
recreatie 1 uur  €                    95,00  €                        105,00   
recreatie 2 uur  €                  155,00   €                        165,00   
selectie 1.5 uur    €                        115,00  €                    20,00 
selectie 2 uur 

 
 €                        145,00  €                    20,00 

selectie 3 uur 
 

 €                        195,00  €                    20,00 
selectie 3.5 uur 

 
 €                        220,00  €                    20,00 

selectie 4 uur 
 

 €                        245,00  €                    20,00 
selectie 5 uur 

 
 €                        295,00  €                    20,00 

selectie 5.5 uur 
 

 €                        320,00  €                    20,00 
Selectie 6-6.5 uur  €                         345,00 €                    20,00 

 

 

Vrijwilliger gezocht voor het maken van onze digitale nieuwsbrieven 

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om de nieuwsbrieven voor Gym&Move te 
maken. Dit kost u ongeveer 2 uurtjes per maand. Maar u zou ons als bestuur, met zoveel 
andere taken, heel erg helpen. U kent vast het spreekwoord wel: 

Vele handen maken licht werk 

De leiding en het bestuur zullen de onderwerpen en teksten aanleveren. Voor meer 
informatie of aanmelden: bestuurgymenmove@gmail.com 

 

 

 

Bestuur Gym&Move Leidsche Rijn. 


