Algemene Voorburgse
Gymnastiek Vereniging
Augustus 2018
Beste ouders / verzorgers,
Het turnseizoen is nog maar net gestart en de eerste activiteit staat al gepland:
De springdagen van Sommelsdijk op 25 oktober 2018.
Ieder jaar worden er in de herfstvakantie in Sommelsdijk (Zeeland) springdagen
georganiseerd. Al 4 jaar gaan SOS en A.V.G.V. hier samen naar toe. Met
gemiddeld zo’n 75 kinderen en de eigen vertrouwde leiding. Het waren altijd
geweldige dagen, dus gaan we dit jaar (natuurlijk) weer!
Voor wie er eerder nog niet bij was:
De springdagen van Sommelsdijk zijn goed georganiseerde dagen, waarin de
kinderen kunnen rekenen op het volgende programma: 2 uur zwemmen, 40 min.
klimmen in de klimwand en tokkelen, 40 min. handboogschieten, 40 min. bowlen
en 2 uur springen op 9 verschillende toestellen. Rond het middaguur wordt er
gegeten en gedronken (patat met iets erbij).
Ook voor vervoer wordt gezorgd. Alle deelnemers worden opgehaald en thuis
gebracht met een luxe touringcar op een centrale verzamelplek in Voorburg.
Het hele programma kost €27,50 per kind.
(€17,50 voor het dagprogramma, inclusief eten en €10,00 voor de bus.)
De kosten zijn volledig voor uw rekening, S.O.S. en A.V.G.V. zorgen voor
begeleiding tijdens de springdag en voor de organisatie.
Ik hoop dat u enthousiast bent geworden en uw kind wilt opgeven voor deze
dag. Het is natuurlijk heel gezellig om met een grote groep leden en leiding van
S.O.S. en A.V.G.V. deze feestelijke springdag mee te maken.
Om die reden hebben wij een voorinschrijving gedaan voor 85 deelnemers.
Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de
aanmeldingsmail. U krijgt een mailtje terug als uw kind mee kan met hierin het
rekeningnummer zodat u het inschrijfgeld kunt overmaken.
Rond 5 oktober volgt vervolgens een informatiebrief over de dag zelf met hierin
de vertrektijden.

Nog even alle info op een rijtje:
•
•
•

Wat:
Wanneer:
Meer weten:

•

Deelname:

•

Kosten:

•

Afzeggen:

Springdagen in Sommelsdijk
25 oktober 2018
kijk eens op www.springdagen.nl of www.destaver.nl
(het recreatiecentrum waar het wordt gehouden)
voor kinderen van 7 jaar (tot 18),
lid van S.O.S/ A.V.G.V en in het bezit van een
zwemdiploma.
€27,50 per kind (dit is inclusief vervoer en lunch.)
Na opgave ontvangt u een mail over wanneer en waar
u dient te betalen.
Na 1 oktober wordt het totale bedrag (€27,50 per kind)
in rekening gebracht.

Opgave kan alleen via e-mail tot uiterlijk 15 september.
Opgave:
• Waar:
• Wanneer:
• Wat:

springdagen@sos-voorburg.nl
VOOR 15 september 2018
Naam van uw kind
Geboortedatum
Naam van de vereniging
Op welke les uw kind zit (Dag en naam leiding)
Noodnummer waarop we u tijdens de springdag kunnen
bereiken
Aantal diploma’s
Eventuele bijzonderheden

Let op de voorwaarden voor opgave
(7 jaar oud, zwemdiploma en lid van S.O.S/A.V.G.V.)
Tot slot wens ik u en uw kinderen namens S.O.S. en A.V.G.V. een heel fijn
turnseizoen. Nadat u zich heeft ingeschreven wordt u per e-mail op de hoogte
gehouden van deze activiteit.
Vriendelijke groeten,
Laura Bergen

