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Inschrijvingen Via onze website www.verto.be

Groepindeling
Verto biedt een breed aanbod aan in verschillende disciplines. Zowel recreatieve als competitieve sporters kunnen terecht in de club.

Om kwaliteit van onze trainingen te optimaliseren werken we met groepen met vrije inschrijving en groepen waar men al een minimum aan vaardigheden moet hebben (na selectie)

groepen met vrije inschrijving:

groepen na selectie*:
Om deel te kunnen uitmaken van een van onze selectie groepen vragen we al een minimum aan basisvaardigheden.

Rope-skipping: Selecties voor rope-skipping gebeuren aan het einde van het jaar in de basisgroepen

Andere disciplines: selectie voor onze selectiegroepen gymnastiek disciplines gebeuren op het einde van het seizoen tijdens selectiedagen

Naamgeving selectiegroepen: - selectie/masters groepen die op iets hoger niveau trainen dan de vrije groepen en eventueel voorbereiden voor wedstrijdgroep

- wedstrijd recrea, I, C of B: groepen waarbij de trainingen gericht zijn op deelnemen aan wedstrijden.  (meer info over wedstrijdniveaus www.gymfed.be)

(niveaunaam geeft aan naar welk wedstrijdniveau men traint, maar is niet altijd het niveau waaraan men wedstrijden zal deelnemen)

LIDGELD = Basislidgeld €60 (eenmalig per persoon te betalen) + Groepslidgeld van groep(en) waarvoor ingeschreven

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Groepslidgeld

Peuter en kleuterturnen
Peutergym Peuters  van 18 tot 30 maanden, 3 lessenreeksen doorheen het seizoen van telkens  8 lessen, meer info: www.verto.be -> groepen -> peuterturnen 9u-9u40 5 €

Kleuters 1-2 woensdag 15u-16u 40 €

Kleuters 2-3 woensdag 14u-15u 40 €

Kleuters 1 zaterdag 11u-12u 40 €

Kleuters 2 zaterdag 10u-11u 40 €

Kleuters 3 zaterdag 12u-13u 40 €

Rope-skipping
Rope skipping 1e-2e leerjaar 9u30-10u30 40 €

Ropeskipping maandag vanaf 3e leerjaar 17u30-18u30 40 €

Ropeskipping vrijdag vanaf 3e leerjaar 17u30-18u30 40 €

Rope skipping selectie 1 na selectie* 18u30-20u 60 €

Rope skipping selectie 2 na selectie* 9u-11u 80 €

Rope skipping Masters donderdag na selectie* 20u-21u30 60 €

Rope skipping Masters zondag na selectie* 10u30-12u 60 €

volwassenen Zie 'volwassenen' onderaan

Algemene gymnastiek
Gym 1e-2e leerjaar Maandag 17u30-19u 60 €

Gym 1e-2e leerjaar Zaterdag 11u-12u30 60 €

Beloften (1e - 2e leerjaar ) na selectie* 16u-18u 9u-11u 160 €

G-gym - 12 jaar 9u30-10u30 40 €

G-gym + 12 jaar 10u30-11u30 40 €

volwassenen Zie 'volwassenen' onderaan

Acro
Acro basis vanaf 2e leerjaar 18u-20u 80 €

Acrogym selectie na selectie* 18u-20u 18u-20u 160 €

Acrogym wedstrijd recrea en C na selectie* 18u30-20u30 18u-21u 9u-13u 360€ + 50€*

Toestelturnen
Toestelturnen basis 3-6e leerjaar woensdag 18u-19u30 60 €

Toestelturnen  basis 3-6e leerjaar vrijdag 18u-19u30 60 €

Toestelturnen  basis secundair woensdag 19u30-21u 60 €

Toestelturnen basis secundair vrijdag 20u00-22u 80 €

Toestelturnen Meisjes wedstrijd recrea na selectie* 18u-20u 9u30-12u30 200€ + 50€*

Toestelturnen Meisjes wedstrijd C10, C11 en I9 na selectie* 18u-20u30 18u-20u 9u30-12u30 300€ + 50€*

Toestelturnen Meisjes wedstrijd C11+ na selectie* 18u-20u30 18u-20u30 9u30-12u30 320€ + 50€*

Trampoline
Trampoline basis vanaf 3e leerjaar 18u-20u 80 €

Trampoline wedstrijd recrea na selectie* 18u30-20u30 19u-21u 160€ + 50€*

Trampoline wedstrijd I na selectie* 18u30-20u30 9u-11u 160€ + 50€*

Trampoline wedstrijd  C na selectie* 18u30-20u30 19u-21u 160€ + 50€*

Trampoline wedstrijd B na selectie* 18u30-20u30 18u30-20u30 9u-11u 240€ + 50€*

Tumbling
Tumbling basis vrijdag vanaf 3e leerjaar 18u-20u 80 €

Tumbling basis zondag vanaf 3e leerjaar 9u-11u 80 €

Tumbling selectie na selectie* 18u-20u 16u-18u 160 €

Tumbling wedstrijd recrea na selectie* 18u-20u 10u-12u 160€ + 50€*

Tumbling wedstrijd I na selectie* 18u-20u 18u-20u30 180€ + 50€*

Tumbling wedstrijd C na selectie* 19u-21u 18u-20u30 11u-13u30 280€ + 50€*

Tumbling wedstrijd B na selectie* 19u-21u00 19u-21u 18u-20u30 11u-13u30 360€ + 50€*

Volwassenen

Gymnastiek volwassenen NIEUW!  Vanaf 18 jaar 20u30-22u 60 €

Rope-skipping volwassenen NIEUW!  Vanaf 18 jaar 10u30-11u30 0 €

Andere
Zaalvoetbal (tweewekelijks) volwassenen 14u-15u 4€ / deelname

* 50€ wedstrijdkost, voor wedstrijddeelname te bekostigen

Zalen
De Wissel (Sjabi) Sporthal Binder
Kleine Amer 20 - Puurs-Sint-Amands Forum 4 - Puurs-Sint-AmandsSportpark 'De Schans' - Lichterstraat 70 - Puurs-Sint-Amands

Gymcenter Klein Brabant

KALENDER SEIZOEN VERTO 2022-2023

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.

Binnen de selectiegroepen van een discipline kunnen gymnasten doorstromen in functie van progressie, vaardigheden en inzet. Dit wordt tijdens het seizoen opgevolgd en besproken met sporters en ouders.

 


