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Aan:  leden en ouders van de turnafdelingen 

 
Voorschoten,    2022 
 
Onderwerp:  Toetreding selectietraining  / extra selectie woensdag, donderdag, vrijdag 05-2022 

 
 
Beste jongens en meisjes, geachte ouders, 
 
Leden van onze vereniging die wat beter willen leren turnen, die trouw elke week op de les komen en enthousiast zijn, willen wij 
als leiding en bestuur extra stimuleren. 
 
Je bent door de trainer gevraagd om aan de (Jeugd-) Selectietraining  en /of extra selectie deel te nemen. Op deze 
selectietrainingsuren turnt iedereen op eigen niveau, waarbij natuurlijk voorop staat, dat je op een verantwoorde wijze nieuwe 
onderdelen gaat leren. In het kort nog eens de doelstelling van deze selectietrainingsuren: je eigen niveau omhoog brengen, je 
enthousiasme voor het turnen opvoeren, het niveau van S&K omhoog brengen (betere prestaties zijn goed voor je zelf, levert 
meer bekendheid op voor S&K, is goed voor S&K). 
Er worden wèl een paar "eisen" gesteld: 

 Je moet enthousiast zijn, meer willen leren en elkaar willen helpen. 
 Je mag géén les overslaan (uitzondering: ziekte, dan via email afmelden met reden bij technischezaken@slankenkwiek.nl 
 Je bent verplicht, als je hiervoor aangewezen wordt, mee te doen aan wedstrijden en demonstraties die worden gehouden. 

Dat is niet alleen spannend, maar je weet ook hoe je vorderingen er bij staan. Aan wedstrijden zijn kosten verbonden! 
 
GV S&K betaalt een deel van alle kosten (trainers, gymzaal etc.) Van de ouders wordt een vaste bijdrage per halfjaar of per jaar 
verwacht in de vorm van contributie, vóóruit te betalen. De contributie voor de selectielessen bedraagt € 204,00 per les (van 2 

uur) per kalenderjaar of € 102,00 per kalenderhalf jaar. De contributie wordt in rekening gebracht via het contributie-
inningssysteem Clubcollect. Van Clubcollect krijgt u een verzoek om de contributie te betalen.  
Lesuren: op donderdag meisjes- en damesselectie vanaf 7 jaar van 15.45 - 17.45 uur; op woensdag extra selectietraining voor 
jongens en heren vanaf 7 jaar van 18.00 – 20.00 uur, op donderdag voor het (extra) selectieuur van 17.00 - 20.00 uur, vrijdag 
selectietraining voor jongens van 16.00 - 19.00 uur, voor heren van 17.00 – 20.00 uur. Alle selectielesuren in gym- en turnzaal 
De Voorsprong, Oude Adegeesterlaan in Voorschoten. 
Belangstelling? Doe mee! Vul onderstaande invulstrook in en kom naar de selectie/extra selectie. 

 Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming. GV S&K is aangesloten bij de landelijke gymnastiekorganisatie KNGU/Dutch 

Gymnastics en deze schrijft de volgende regel (zie **) hieronder, met keuzeoptie) dwingend voor aan haar leden.   

 
 

 
Deelnemersstrookje voor deelname aan de  Selectietraining / Extra Selectietraining S&K 05-2022 Bvpp 
 
Ondergetekende:    geeft hierbij zijn/haar dochter/zoon op voor het 
lidmaatschap van de selectie- of extraselectietraining en gaat akkoord met het hierboven gestelde. 
 
Lesdag (omcirkelen): woensdag  /  donderdag  /  vrijdag. Lestijd (invullen):   uur 

 
Naam lid:   Adres:   
 
Postcode en woonplaats:   Telefoon (mobiel):   
 
Emailadres:   Telefoon (vast):    
 
Geboortedatum:   IBAN-nummer (18 karakters):   
 

Ik betaal de contributie per: halfjaar  /  jaar  (via Clubcollect [= elektronisch bankieren]). De contributie voor de selectielessen bedraagt 
€ 204,00 per les (van 2 uur) per kalenderjaar of € 102,00 per kalenderhalf jaar.  
 

**) “Geeft ondergetekende toestemming tot gebruik van beeldmateriaal (b.v. foto's en videobeelden) waarop deze persoon te 
zien is?”. Maak een keuze (omcirkelen) :   JA   /   NEE . (Geen keuze aangeven, is: JA).  
 
Datum toetreding:   
woensdag / donderdag / vrijdag  
 
(Lidnr.:  | ) 
  

Handtekening ouder/lid: 

 

Secretariaat: Oude Adegeesterlaan 3 
2253 KZ  VOORSCHOTEN 

Email: secretaris@slankenkwiek.nl 
IBAN: NL74 RABO 0123 3379 09 
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