Een hartelijk welkom aan alle nieuwe
leden. Dit keer waren er zoveel aanmeldingen, dat ALLE lessen van 6-8 jaar vol
zitten. De meisjes die zich nu nog aanmelden, kunnen op de wachtlijst geplaatst worden. Een mailtje naar:

Herfstvakantie

20-okt

27-okt

2 sep

Start seizoen

Kerstvakantie

22 dec

5 jan

23 okt

Springdag in Sommelsdijk (jeugd)

voorjaarsvakantie

16 feb

23 feb

Pasen

12 april

13 april

Meivakantie

26 april

10 mei

ledenadministratie@hbcgymnastics.nl

Hemelvaart

21 mei

24 mei

en je krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord. Ook bij de volwassenen lessen
zijn er diverse nieuwe leden bijgekomen.
Wij wensen alle leden veel plezier van

Pinksteren

31 mei

1 juni

hun lidmaatschap bij hbcgymnastics.

welkom
Vanaf heden is het
mogelijk lid te worden
van de vrienden van
HBC. Ook lid worden?
Stuur een mail naar
info@hbcgymnatics.nl

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.

In het weekend van 27-29 september heeft ClubCollect de mail
gestuurd met de informatie over de contributie-inning. Het grote
voordeel is dat er nu direct vanuit de mail betaald kan worden.
Mochten er problemen zijn, dan is de penningmeester bereikbaar onder:

penningmeester@hbcgymnastics.nl
Op woensdag 23 oktober vertrekt een grote bus met 44 kinderen en 7 begeleiders naar Sommeldijk. Zij gaan daar een geweldige dag beleven. Gestart wordt met zwemmen, daarna lunchen, gevolgd door boogschieten, bowlen en klimmen. Tot slot
staan er 4 banen met spring-toestellen. Om 18.00 uur staat de
bus gereed om ons om 19.45 uur af te leveren bij sporthal, Groenendaal aan de sportparklaan 16. Waarna iedereen kan terugkijken op een heerlijke sportdag.

HBC Gymnastics
Vogelwaarde 21
2036 GD Haarlem

Volg ons op
Facebook
en instagram

(opgave gesloten)
23 nov

1e Rayonwedstrijd (wedstrijdgroep)

24 nov

1e Rayonwedstrijd (wedstrijdgroep)

11 dec

Winterfeest (jeugd)

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.
De eerste boekjes zijn al binnen gekomen. Dat beloofd een goede opbrengst te worden. Alhoewel de uiterste inleverdatum in
oktober is, mag je het boekje ook eerder inleveren ( als je toch
klaar bent). We vertellen alvast dat op zondag 1 december de
springhal is gehuurd voor de kinderen die 10 (of meer) loten
hebben verkocht. Dat is in Nieuw Vennep van 10.00-11.00 uur.
Zowel de jongens en meisjes turnen in een
HBC gympak of T shirt( jongens). Het gympakje
is te verkrijgen bij sport 2000, Binnenweg 203.
Het T shirt is bij de leiding á 12,50 verkrijgbaar
in de Icarus. Dus donderdag even geld meenemen, passen en er tip top uitzien.
Afmelden voor de nieuwsbrief?
Stuur een mail naar
info@hbcgymnastics.nl

