Ouderkerk aan de Amstel, 6 september 2018
Nieuwsbrief 1, seizoen 2018-2019

Beste ouders/verzorgers, leden sv IVO,
Vanaf volgende week dinsdag 11 september, vrijdag 14 en zaterdag 15 september starten de lessen
weer!
Graag informeren wij jullie over de volgende zaken en wensen jullie uiteraard hierbij een leuk, mooi en
sportief seizoen toe.
* We starten dit seizoen met Kleuren turnen.
* Diverse lessen zijn gewijzigd qua aanvangstijdstip.
* Nieuwe groepsindeling: o.a. vrijdags: de jongens en meisjes gemengd.
* Kleutergym verhuist naar de vrijdag.
* Aanpassing contributie.
* Selectie breidt uit.
Kleuren Turnen
Aan het eind van het afgelopen seizoen en tijdens de Club dag zijn de leden al geïnformeerd over de
nieuwe lesaanpak.
We starten namelijk dit seizoen met het zgn. Kleuren turnen.
In navolging van succesvolle introducties bij andere turnverenigingen hebben wij er ook voor gekozen
om met deze nieuwe lesinvulling de kinderen nog beter het turnen te kunnen bijbrengen, uiteraard met
nog heel veel oog voor het plezier in turnen.
Wij evalueren op regelmatige basis deze nieuwe lesvorm. Wanneer wij hiervoor bijeenkomen, als
bestuur met het trainers team, kunt u terugvinden in de kalender op onze website.
Wilt u deel uit maken van deze evaluatie; graag nodigen we hiervoor 2-3 ouders uit.
Onze website zal ook op korte termijn uitgebreider informeren over het kleuren turnen.
Op de website www.kleurenturnen.nl vindt u al veel informatie; o.a. ook een blog van onze trainster
Lisanne Heijnis die ook werkzaam is bij turnvereniging Turnz te Amsterdam.
Leswijzigingen: dag van de week, tijdstip en samenstelling groepen
In overleg met de Gemeente en andere verenigingen die gebruik maken van de sporthal hebben we
onze lesuren moeten aanpassen.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
a. Kleutergym verhuist naar de vrijdag: het nieuwe tijdstip 14.15-15.00.
b. Meisjesgroepen dinsdag van 17.00-18.00 en 18.00- 19.00 worden 17.30-18.30 en 18.30-19.30.
c. Meisjes en jongensgroepen op de vrijdag worden gemengd. Hierdoor ontstaan er 2 groepen van
15.00-16.00 en van 16.00-17.00.
We mailen alle ouders/verzorgers per groep mbt de indeling.
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Mocht u onverhoopt door de nieuwe indeling in conflict komen met andere verplichtingen dan
verzoeken wij u ons te mailen: ledenadministratie@sv-ivo.nl . We proberen dan uiteraard samen met u
tot een oplossing te komen.
Contributie 2018-2019
Onze contributie zal met ingang van seizoen 2018-2019, per seizoenshelft,
als volgt zijn:
EURO
Kleutergym en Beweegdiploma (¾ uur)
: 93,75
Recreatieturnen 1 uur
: 110,00
Recreatie plus 1,5 uur
: 158,75
Conditiegym 1 uur
: 110,00
Selectie
2 x 3 uur
: 347,50
2 x 2 uur ( mini’s)
: 267,50
1 x 3 uur ( mini’s)
: 180,00
* contributie wordt 2 maal per jaar geïncasseerd te weten in oktober en in februari.
De contributieverhoging is het gevolg van verhoogde contributies KNGU (nb. vorig jaar nog niet
doorgevoerd door sv IVO), zaalhuurkosten en CAO loonkostenstijging van onze trainers.
De contributie zal in de Algemene Ledenvergadering (ALV) definitief worden vastgesteld.
De datum van de ALV komt op de website, naar verwachting eind september/begin oktober.
Voor de goede orde herhalen wij dat opzegging van lidmaatschap altijd voor 15 december (voor
opzegging 2e seizoenshelft) dan wel 15 juni (voor opzegging m.i.v. het nieuwe seizoen) moet
plaatsvinden.
Selectie
In overleg met de ouders worden de trainingsuren voor de selectie uitgebreid naar 2 x 3 uur.
Voor de mini’s kunnen de kinderen nog kiezen voor 2 x 2 uur of 1 x 3 uur.
We gaan harder trainen maar houden uiteraard het sportplezier net zo hoog in het vaandel.
Ook hier zal op regelmatige basis geëvalueerd worden hoe de uitbreiding van uren bevalt en het feit
we met 1 in plaats van 2 groepen gaan turnen.
Tot zover deze mededelingen via onze nieuwsbrief.

Met sportieve groet,
Het trainingsteam,
Lisanne Heijnis, Kick Klomp, Stefanie Demarteau, Elissa Gibs, Vita Samsom en Julia Drijver
Het bestuur
Jolanda van Ree, Marianne Kleine Staarman, Wendy Donderwinkel en Sandra Koenders

PS Informatie in de loop van het seizoen wordt gedeeld via

en onze website sv-ivo.nl
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