Op maandag 2 september start het seizoen 2019-2020 van HBC Gymnastics.
Zoals gewoonlijk zijn de eerste lessen in
de Evenaar. Hier is direct ook de eerste
wijziging zichtbaar. De lessen starten
drie kwartier eerder. De eerste les is
voor meisjes vanaf 5 jaar en is van 15.00
-16.00 uur. Daarna is het de beurt aan
de 8 jarigen van 16.00-17.00 uur en
nieuw is de leeftijd vanaf 11 jaar van
17.00-18.00 uur. De lessen in de Offenbach zijn ongewijzigd, evenals de bootcamptraining. Verder zijn er geen wijzigingen (zowel jeugd als volwassenen) in
de lesuren.
Vanaf heden is het
mogelijk lid te worden
van de vrienden van
HBC. Ook lid worden?
Stuur een mail naar
info@hbcgymnatics.nl

Herfstvakantie

20-okt

27-okt

2 sep

Start seizoen

Kerstvakantie

22 dec

5 jan

25/ 26
okt

Springdag in Sommelsdijk (jeugd)

voorjaarsvakantie

16 feb

23 feb

23 nov

1e Rayonwedstrijd (wedstrijdgroep)

Pasen

12 april

13 april

24 nov

1e Rayonwedstrijd (wedstrijdgroep)

Meivakantie

26 april

10 mei

11 dec

Winterfeest (jeugd)

Hemelvaart

21 mei

24 mei

Pinksteren

31 mei

1 juni

Gaat u binnenkort een
aankoop doen op internet bij de bekende bedrijven, zoals
Bol.com, Media Markt. Kijk dan eens op
onze website. Daar is een link te vinden
welke onze vereniging geld oplevert.

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect
u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link
in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven
op welke manier u wenst te betalen. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen
over een bepaalde factuur. Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de wettelijke eisen.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd terecht bij de penningmeester.
E mail: penningmeester@hbcgymnastics.nl

HBC Gymnastics
Roosveldstraat 36
2013 CC Haarlem

Volg ons op
Facebook
en instagram

Ouder en kindlessen

€ 100 (17 weken)

Kleuters

€ 125

Jeugd t/m 16 jaar

€ 140

Extra trainen

€ 145

17 jr. en ouder

€ 165

wedstrijdgroep

Op aanvraag

Bent u klant van Vomar,
dan kunt u via de
(nieuwe) klant is koningkaart de vereniging sponseren. U kunt de
kaart zelf koppelen aan de vereniging.

Ook dit jaar doen wij weer mee
met de grote clubactie. Vanaf
maandag 9 september krijgen de
kinderen een boekje uitgereikt.
Zij kunnen daarmee langs familie, vrienden en buren gaan. Verkoop je meer dan 10 loten, dan mag je een keer gratis springen
in Nw. Vennep. Tevens krijg je dan 0,50 eurocent per verkocht
lot, boven de 10. De volwassenen kunnen loten kopen bij de
leiding. Zij kosten, net als vorig jaar, 3 € per stuk. Daarvan gaat
2,40 € rechtsreeks naar de vereniging.
Aan het eind van het vorige seizoen is aan de
kinderen (die gestopt zijn) of zij het pakje wilde verkopen. Dat heeft 9 pakjes opgeleverd.
De maten zijn 128, 140, 146 en 152. Interesse
in een 2e hands pakje? mail naar
info@hbcgymnastics.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief?
Stuur een mail naar
info@hbcgymnastics.nl

