Beste ouders, beste leden,

Het einde van het sportjaar is weer in zicht, en daarom geven we u graag nog wat
nuttige informatie mee. In de eerste plaats wensen we jullie te bedanken voor alle
leuke momenten tijdens het afgelopen jaar en het vertrouwen dat u in onze vereniging
stelt! Bedankt!

-

De laatste turnlessen van dit seizoen zullen plaatsvinden tijdens de week van
12 tot 18 juni.

-

Iedereen die zich inschreef voor ons fantastisch sportkamp, heeft de nodige
inlichtingen normaal reeds ontvangen via mail. Alle documenten en
informatie staat ook nog eens op onze website.

-

Eind juli organiseren wij opnieuw de security voor het gezellige Sfinks
familiefestival. Shiften zijn dit jaar 4u of 5u! Willen jullie ons helpen? Dat zou
super zijn! Schrijf je dan snel in! Meer info, voorwaarden en
inschrijvingsformulier vinden jullie op http://sfinksdagsecurity.d-en-v.be/.
Het nieuwe sportjaar start op maandag 4 september. Inschrijven voor
alweer een fantastisch sportjaar kan nu reeds. Als vertrouwde leden krijgen
jullie voorrang op de inschrijvingen via onze website. Het zou fijn zijn moest
dit voor 30 juni al kunnen, dan kunnen wij sneller anticiperen als er groepen
te groot zouden worden.
We stellen op de achterkant van deze brief graag de afdelingen en het
uurrooster voor volgend seizoen voor. Houd er wel rekening mee dat er nog
zaken kunnen veranderen. We willen namelijk de kwaliteit van de lessen zo
hoog mogelijk houden en een aangename spreiding van het aantal leden
realiseren. We houden jullie op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.

-

-

-

Geïnteresseerden die mee willen blijven bouwen aan onze club en ons
bestuur willen vervoegen, mogen steeds een mailtje sturen naar bestuur@den-v.be.

Het bestuur en de voltallige leidingsploeg wenst jullie een héél sportieve, zonnige
en prettige vakantie toe. Tot op sportkamp/ Sfinks / in september!

Het bestuur
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°2014
°2012 - °2013
°2013
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MINIEMEN

°2010 – °2011
°2010 – °2011

KADETTEN A**
°2008 – °2009
°2008 – °2009

KADETTEN B

°2006 – °2007
°2006 – °2007
°2006 – °2007

SCHOLIEREN***
°2004 – °2005

Kleuters A MD
Kleuters B MD
Kleuters A OG*
Kleuters B OG*

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

11u – 12u
10u – 11u
11u – 12u
10u – 11u

De Tandem I
De Tandem I
De Perenpit
De Perenpit

Miniemen MD
Miniemen OG

Donderdag
Dinsdag

17u45 – 19u
18u – 19u15

De Tandem II
Atheneum

Kadetten A MD
Kadetten A OG

Dinsdag
Donderdag

18u – 19u15
18u30 – 19u45

De Tandem II
Sportschuur

Kadetten B MD
Kadetten B OG
Kadetten B MD

Maandag
Dinsdag
Donderdag

18u – 19u15
18u – 19u15
19u – 20u15

De Tandem II
Sportschuur
De Tandem II

Scholieren

Dinsdag

19u15 – 20u45

De Tandem II

Junioren/Aspi

Maandag

20u – 21u30

De Sterre

Senioren

Dinsdag

20u30 – 22u

De Sterre

Recrea
Recrea

Zondag
Donderdag

19u – 21u
19u15 – 21u

De Sterre
De Sterre

JUNIOREN / ASPIRANT SENIOREN
°2001 – °2003

SENIOREN

°2000 en ouder

RECREA

Na selectie
Na selectie

* Doorheen het jaar zullen wij verhuizen naar een nieuwe zaal. Wanneer en naar waar we
verhuizen vertellen we jullie later nog. Het jaar start alvast in de vertrouwde turnzaal van De
Perenpit
** De Kadetten A groep van maandag wordt dit jaar vervangen door een kadetten B groep. Dit
omdat er komend sportjaar meer kadetten B dan A zullen zijn.
*** Gezien het grote aantal scholieren volgend sportjaar, zijn we op zoek naar een andere
locatie. Van zodra er iets uit de bus komt, laten we jullie dit meteen weten. Voorlopig blijven de
lessen doorgaan in Tandem II.

