TARIEVEN

VERZEKERING

NIEUW!! Grote korting vanaf 2e training .
Vanaf 2022 krijgt u een grotere korting bij het volgen van een 2e of 3e
training per week.

In het lidgeld is een verzekering inbegrepen voor de clubactiviteiten waarvoor u
bent ingeschreven evenals de weg van en naar de training. Het is dus heel belangrijk
ingeschreven te zijn voor elke training die u volgt!
NIET INGESCHREVEN = NIET VERZEKERD

KLEUTERS :
1 training per week = 115 euro
2 trainingen per week = 195 euro

G-GYM

VANAF 1e LEERJAAR :
1 training per week = 135 euro
2 trainingen per week = 230 euro
3 trainingen per week = 325 euro

G-gymnastiek voor kinderen met een visuele en auditieve beperking.

INLICHTINGEN
Voor meer informatie over GO4GYM kan u steeds terecht bij :
Vanessa Wyffels (trainingsuren) :
Veronique Vermassen (communicatie):

0498 57 26 45
0476 20 07 61

www.go4gym.be en info@go4gym.be
secretariaat : secretariaat@go4gym.be

COMPETITIEGROEPEN

Wij geloven erin dat alle kinderen kunnen uitblinken in een sport, los van een
eventuele beperking.
Juf Stefanie werkt hiervoor met opvallende structuren of materialen. De kinderen
gaan op ontdekking via veilige trajecten; krijgen evenwichtsoefeningen en leren
vallen.
Voor meer info kan u terecht via info@go4gym.be.

LOCATIES
Porseleinhallen
Cultuurpad 1, Wevelgem

Sporthal
Vanackerestraat
Vanackerestraat 14, Wevelgem

COMPETITIEGROEPEN GO4GYM
Wil je graag deelnemen aan wedstrijden?
Dan kan je je misschien selecteren voor één van onze wedstrijdgroepen :
TTmeisjes of jongens , Tumbling of Trampoline.
Neem hiervoor contact op met info@go4gym.be

Zaterdag 10 September
van 10u00 tot 12u00 in de kleine polyvalente zaal
van de porseleinhallen
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Online Inschrijvingen

Vanaf 18 Augustus voor leden 2021-2022
Vanaf 1 September voor iedereen toegankelijk

Sporthal
Goudenregenstraat
Goudenregenstraat 1, Wevelgem

SPWE

KORTINGEN

INSCHRIJVINGSDAG

Ingang via het Cultuurpad
te Wevelgem

OPENLESDAGEN
Vanaf 1 September t.e.m. 11 September

€3 korting voor het 2e, 3e, ... schoolgaande kind binnen hetzelfde gezin.
Web & email : www.go4gym.be I info@go4gym.be
Facebookpagina & Instagrampagina : Go4gym Wevelgem

