INSCHRIJFFORMULIER
De contributie bedraagt:
Gymnastiek jeugd t/m 15 jaar
Conditietraining en Bodyfit (volwassenen)
Streetdance
Dancefit
Keurgroep 3 uur trainen per week
Keurgroep 4,5 uur trainen per week
Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt

€
€
€
€
€
€
€

125,00 per jaar
143,00 per jaar
165,00 per jaar
170,00 per jaar
162,50 per half jaar
222,50 per half jaar
7,50.

De contributie wordt per jaar berekend. Voor de selectie wordt de contributie per half jaar berekend.
KNGU lidmaatschap zit bij deze contributie inbegrepen. Op uw factuur en onze website vindt u de bedragen
uitgesplitst.
Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie. Let op:
Opzeggen dient voor 1 juni te gebeuren. Anders brengen wij contributie in rekening tot het moment
van opzegging + 3 maanden.
Kleding Turnen:

meisjes t/m 15 jaar: gympakje (bestellijst bij de leiding) + gymsloffen
jongens t/m 15 jaar: blauwe broek en wit shirt + gymsloffen
Meer informatie over kleding bij de leiding.
Door ondertekening en inlevering verklaart u met het bovengenoemde akkoord te gaan. Onderstaand
formulier dient voor aanvang van de volgende les te worden ingeleverd bij de leiding.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVULLEN IN BLOKLETTERS.
Naam: _____________________________________________________________________________
Voornaam: ____________________________________________________________________J/M/D/H
Adres: ______________________________________________________________________________
Postcode__________________________ Woonplaats: _______________________________________
Email: ______________________________________________________________________________
Geboortedatum: -- -- / -- -- / -- -- -- -- Telefoonnummer: ________________________________________
Lesuur/lesdag: ____________________________________ Datum eerste les: -- -- / -- -- / -- -- -- -Leiding: __________________________________________
Z.O.Z.
Handtekening: _______________________________________________________________________
(indien minderjarig: handtekening ouder/verzorger
Peningmeester:

Mevr. R. Homan penningmeester@bequickbergen.nl

Ledenadministratie:

Mevr. L. Buys. ledenadministratie@bequickbergen.nl

secretariaat:

Mevr. N. Tuynman. secretaris@bequickbergen.nl

www.bequickbergen.nl E: info@bequickbergen.nl

Lesrooster 2017/2018
Maandag, Gymzaal Jan Hogervorstschool, Docente Sophie Bos en Anouk Aafjes
16.15 – 17.15 uur
Recreatie, meisjes en jongens, groep 2/3/4
17.15 – 18.15 uur
Recreatie, jongens vanaf groep 5
18.15 – 19.15 uur
Recreatie, groep 8 en voortgezet onderwijs
19.30 – 20.30 uur
Fitclub, dames en heren (licht)
20.30 – 21.30 uur
Conditietraining, dames en heren (gemiddeld)
Dinsdag, Gymzaal Jan Hogervorstschool, Docente Micky Mons
16.00 – 17.00 uur
Recreatiegym Meisjes groep 3
17.00 – 18.00 uur
Recreatiegym Meisjes groep 4
18.00 – 19.00 uur
Recreatiegym Meisjes groep 5
Dinsdag, Gymzaal Saenegheest
Docente Gabriella Cristofoli
16.00 – 17.00 uur
Recreatie, kleuters 3 en 4 jaar
Docente Anouk Aafjes
17.00 – 18.00 uur
Streetdance, 7 t/m 11 jaar
18.00 – 19.00 uur
Streetdance, 12 jaar e.o.
19.00 – 20.00 uur
Dancefit, 16 jaar e.o. (zwaar)
Woensdag, Gymzaal Jan Hogervorstschool
Docente Wendy Wouters
15.00 – 16.00 uur
Selectie, Pre-instap
16.00 – 17.30 uur
Selectie, Instap en Pupil 1
17.30 – 19.00 uur
Selectie, Pupil 2 en Jeugd
19.00 – 20.30 uur
Selectie, Junior en Senior
Donderdag, Gymzaal Jan Hogervorstschool, Docente Micky Mons
16.45 – 17.45 uur
Recreatie, meisjes en jongens, 5 en 6 jaar
17.45 – 18.45 uur
Recreatie, Meisjes groep 6
18.45 – 19.45 uur
Recreatie, Meisjes groep 7
20.00 – 21.00 uur
Conditietraining dames en heren (licht)
21.00 – 22.00 uur
Conditietraining dames en heren (gemiddeld)
Vrijdag, Gymzaal Jan Hogervorstschool, Docente Inge Hopman
16.00 – 17.30 uur
Selectie, Instap en Pupil 1
17.30 – 19.00 uur
Selectie, Pupil 2 en Jeugd
19.00 – 20.30 uur
Selectie, Junior en Senior
Zaterdag, Gymzaal Jan Hogervorstschool, Docente Inge Hopman
08:30 – 10.00 uur
Selectie, Instap, Pupil 1 en Pupil 2
10:00 – 11.30 uur
Selectie, Jeugd, Junior en Senior

○

Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s van mijn kind op sociale media.

Zoals elke vereniging draait Be Quick op vrijwilligers. Daarom vragen wij u hieronder aan te kruisen,
met welke werkzaamheden u de vereniging kan helpen.

○

Containerdienst (09.00-13.00 uur), 2 of 3 x per jaar
Eens per 2 weken staat de krantencontainer bij Wasserij Dubbel Blank, op de Lijtweg. Leden van Be
Quick zijn hier behulpzaam bij het aanpakken van het oud papier en het opstapelen in de container.
Hierdoor kunnen we vele extra activiteiten organiseren, waar ook uw kind profijt van heeft. Tevens
worden de materialen hiervan gekocht. Met koffie en koek erbij is het best een gezellige ochtend!

○

Krantenophaaldienst (± 2 uur per dienst)
Eens per 2 weken rijdt een vaste ploeg ophalers langs bejaardentehuizen en instellingen, om daar het
oud papier op te halen en naar de container te brengen. Een extra duo is altijd welkom. Op dit
moment heeft men 1x per 8 weken dienst.

○

Jureren
Be Quick moet verplicht juryleden leveren voor de rayonwedstrijden, waar onze keurploeg aan
deelneemt (voor informatie kunt u terecht bij het bestuur). U krijgt een gratis opleiding hiervoor. Een
paar keer per jaar zal een beroep op u worden gedaan.

○

Diverse activiteiten (helpen) organiseren en/of bestuurlijke taken ondersteunen of
uitvoeren.

