
                                                                                                                                               
 

                                                                 OM TE BEWAREN 

 

Welkom bij s.v. Excelsior, 

De proeflessen zitten erop en er is gekozen in te schrijven voor 1 van de disciplines binnen 

de vereniging. 

We hopen dat u, jij of uw kind met plezier bij ons zal  komen turnen, gymmen, springen of 

freerunnen. 

In onderstaand schema staan de contributie bedragen vermeld. Dit bedrag maak je per 

maand, kwartaal, half jaar of per jaar over. Wij werken niet met automatische incasso, houd 

het dus zelf in de gaten of geef de bank een automatische incasso opdracht zodat het elke 

maand wordt overgemaakt.  

 

 

Inschrijfkosten bedragen eenmalig € 10,-te betalen met de eerste contributie. 

Het IBAN nummer staat bovenaan deze brief. 

Opzegtermijn is 1 maand. 

Wij hebben voor alle groepen trainers die hun opleiding en bijbehorende bijscholingen 

volgen bij de KNGU. Zo kunnen wij gegarandeerd kwalitatief goede lessen bieden. Naast 

kwalitatief staat gezellig. Een combinatie van deze twee; kwalitatief gezellige lessen bieden 

klinkt ons als een goed streven. 

 

Zijn er bijzonderheden met u of uw kind dan horen we het graag zodat wij hier rekening mee 

kunnen houden in de les(sen). 

Ledenadministratie Jantine Heemsbergen 

Penningmeester Marco Lavooi 

Contactadres excelsiorachterberg@live.nl 

ABNAMRO bankrekeningnummer NL97ABNA0543963659 

Contributie per 
maand 

1 uur les 
per 
week 

2 uur les 
per week 

3 uur les per 
week 

4 uur les per 
week 

6 uur les 
per week 

3 t/m 17 jaar € 13 
 

€18 €23 €28 € 33 

18 jaar e.o. €13 €18    

Gezinskorting 
 

Bij 3 of meer leden uit 1 gezin krijgt u 5% korting op het totaal bedrag 



                                                                                                                                               
 

Aan het begin of einde van de les is er altijd wel even tijd om iemand van de trainers te 

spreken maar i.v.m. de volgende lessen zijn dat wel korte gesprekjes. Via mail kan er altijd 

een (telefonische) afspraak gemaakt worden of mail met de betreffende leiding.  

Sponsoring 

Naast de contributie proberen wij op andere manieren geld te verzamelen om daarmee 

activiteiten te organiseren of nieuw materiaal aan te schaffen.  

Met sponsorkliks kan iedereen ons helpen. 

Voordat je een online aankoop doe bij 1 van de vele geregistreerde bedrijven bezoek je eerst 

de website www.sponsorkliks.com. Kies Excelsior Achterberg en bezoek de website voor 

een bestelling. Voor elke aankoop via sponsorkliks ontvangen wij een percentage. 

Ander idee om ons te sponsoren? 

Te denken valt aan sporttassen voor de selectie, nieuw kleutermateriaal, air matten, of een 

valmat met bedrijfslogo.  

Wij horen het graag en denken mee hoe we elkaar kunnen versterken! 

Wilt u ons op een andere manier helpen? Graag! 

*We zijn op zoek naar ouders die in bepaalde lessen willen assisteren 

*Ouders die ons bestuur willen versterken 

*Ouders die een digitale jurycursus willen volgen 

 

Contact 

Via mail kunnen er altijd op of aanmerkingen worden doorgegeven. 

Ons algemene mailadres is excelsiorachterberg@live.nl 

 

Veel sportplezier bij s.v. Excelsior Achterberg 

Sandra van den Berg, voorzitter. 

 

 

http://www.sponsorkliks.com/
mailto:excelsiorachterberg@live.nl

