
Inschrijvingen Via onze website www.verto.be

Start inschrijvingen bestaande leden: 1 augustus

Start inschrijvingen nieuwe leden: 15 augustus

Start seizoen Maandag 7  september

Startdag Zaterdag 5  september  9u-13u Sporthal Puurs (Op 5 september gaan geen andere trainingen door!)

LIDGELD = Basislidgeld: €50 (eenmalig per persoon te betalen) + Groepslidgeld van elke groep waarvoor ingeschreven

Vrije inschrijving

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Groepslidgeld

Kleuterturnen
Kleuters 1-2 woe 15u-16u 30 €

Kleuters 2-3 woe 14u-14u55 30 €

Kleuters 1 za 9u-9u55 30 €

Kleuters 2 za 10u-10u55 30 €

Kleuters 3 za  a 11u-12u 30 €

Algemene gymnastiek
Basisgym 1-2e leerjaar Maandag 17u30-19u 45 €

Basisgym 1-2e leerjaar Zaterdag 11u05-12u30 45 €

G-gym - 12 jaar 9u30-10u30 30 €

G-gym + 12 jaar 10u30-11u30 30 €

Specialiteitsdisciplines: basisgroepen
Acro vanaf 2e leerjaar 18u-20u 60 €

Ropeskipping maandag vanaf 1e leerjaar 17u30-18u25 30 €

Ropeskipping vrijdag vanaf 1e leerjaar 17u30-18u30 30 €

Toestelturnen 3-6e leerjaar woensdag 18u-19u25 45 €

Toestelturnen 3-6e leerjaar vrijdag 18u-19u30 45 €

Toestelturnen secundair woensdag 19u30-21u 45 €

Toestelturnen secundair vrijdag 20u05-22u 60 €

Trampoline vanaf 3e leerjaar 17u-19u 60 €

Tumbling vanaf 3e leerjaar 18u-20u 60 €

Andere
Taekwondo -11 jaar 17u30-18u30 60 €

Taekwondo +11 jaar 18u30-20u 75 €

Zaalvoetbal (tweewekelijks) volwassenen 14u-15u 4€ per keer

Na Selectie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Selectiegroepen (wedstrijdniv. waarnaar gestreefd wordt om aan deel te nemen, meer info over wedstrijdniveaus op www.gymfed.be)

Beloften (kleuters) 17u-18u30 9u30-10u55 105 €

Beloften (1e-2e leerjaar) (gymtopia?) 16u-18u 9u30-10u55(**) 135 €

Acrogym selectie 18u-20u 18u-20u 120 €

Rope skipping selectie 1 18u30-20u 45 €

Rope skipping selectie 2 (recrea) 9u-10u55 60 €

Toestelturnen Meisjes selectie (recrea) 18u-20u GROEP 1: 10u-11u30 150 €

GROEP 2: 11u30-13u 150 €

Trampoline selectie (recrea) 18u35-20u30 19u-21u 120 €

Tumbling selectie 1 (recrea) 18u-20u 14u-16u 120 €

Tumbling selectie 2 (recrea) 17u-19u 14u-16u 120 €

** Trainingsuren worden tijdens seizoen verlengd tot 12u (in code geel of groen)

Wedstrijdgroepen
Acrogym wedstrijd (recrea, C-niv.) 18u30-20u00 18u-19u30 9u30-11u 270 €

Rope skipping Masters 10u-11u30 45 €

Trampoline wedstrijd (recrea, i-niv., C-niv., B-niv.) 18u35-20u30 19u-21u 11u05-13u 180 €

Tumbling wedstrijd (C-niv.) 17u-19u 19u-21u 14u-16u 180 €

Kan voorlopig niet doorgaan onder code oranje

17u-19u uren/locatie is gewijzigd onder code oranje

Trainingsuren en locaties zijn steeds onder voorbehoud van last-minute wijzigingen, zie steeds www.verto.be  voor laatste 

update!

KALENDER TURNSEIZOEN VERTO 2020-2021 (Code oranje)

Groepen zijn toegankelijk voor iedereen die voldoet aan minimale/maximale leeftijd. Groepen zijn gelimiteerd op een maximum leden om de kwaliteit van de trainingen te kunnen 

garanderen. Indien volzet kan er ingeschreven worden op een wachtlijst die in volgorde wordt aangesproken als er plaats vrij- of bijkomt.

Inschrijven bij de selectie- en wedstrijdgroepen kan enkel na selectie vorig seizoen of na selectie tijdens de trainingen in de eerste twee weken van het seizoen. Onze trainers selecteren 

tijdens deze eerste twee weken gymnasten in de basisgroepen of nodigen uit om eens te komen testen. Om zeker te zijn van een plaats schrijf je best al in bij de basisgroep. Na selectie 

wordt de inschrijving overgezet.

Groep in 2 

gesplitst

 

Kleine Amer 20 

Puurs 

Turnzaal De Wissel 


