Vlissingse
Turn
Vereniging

Esther Brouwer
Kenau Hasselaarstraat 135
4382AH Vlissingen
Tel. 06-42444965

Op vrijdag 7 januari 2022 gaan we naar de springdagen in Sommelsdijk.
Het duurt een hele dag en we gaan dan de volgende leuke activiteiten doen. Zwemmen, bowlen, springen
(grote trampoline, airtrack, minitrampoline met airbox XL (nieuw), minitrampoline met pegases, minitrampoline
met schuin vlak, dubbele minitrampoline, kast minitrampoline en trapeze zwaaien), eten (patat met frikandel of
kipnuggets en drinken), klimmen, tokkelen, handboogschieten. Heel de dag loopt er dan een juf/begeleider
mee. Het is in de Staver in Sommelsdijk en we gaan heen en terug met de bus.
Het kost € 25,00.
Alles staat uitgebreid op de internetsite van de springdagen in Sommelsdijk www.springdagen.nl, ook staan hier
foto’s en een filmpje van vorige jaren.
Er worden op 7 januari 2022 foto’s gemaakt voor de VTV website. Door je op te geven verklaar je dat je
hiermee akkoord gaat.
Lever je briefje + inschrijfgeld zo snel mogelijk in bij jouw leiding (voor 21 november), zodat de leiding alles
goed kan voorbereiden (in een envelop met je naam op de voorkant). De minimum leeftijd voor deelname is 7
jaar. Daarnaast moet je in bezit zijn van een zwemdiploma. Na je aanmelding krijg je ongeveer na 18 december
een e-mail over de tijd dat we vertrekken en terug komen.
Huidige instructies vanuit de organisatie voor de coronamaatregelen:
Op dit moment gaan wij er van uit dat tijdens de Springdagen weinig tot geen maatregelen meer gelden om Covid-19 te
bestrijden. Mochten er wel nieuwe maatregelen komen, dan passen wij ons daar op aan en krijgt u daar bericht over. Als er
nog maateregelen zijn/komen, dan is de kans groot dat er een toegangscontrole komt. Daarom adviseren wij iedereen van
13 jaar en ouder om te zorgen dat hij/zij gevaccineerd is. Alle instructeurs, lesgevers en de vrijwilligers van de Springdagen
zijn volledig gevaccineerd.

Mocht het niet doorgaan vanwege de maatregelen dan ontvang je het inschrijfgeld terug.
Bij vragen kun je mailen naar : vtvspringdagen@gmail.com



Ja, ik ga mee naar de springdagen:
Naam:………………………………………………………………….
E-mail adres:……………………………………………………………..
Huisadres:………………………………………………………………………
Telefoonnummer ouders: …………………………………………………………
Leeftijd: ……………………………………………………………….
Turn/acro/jazz leiding: …………………………………………………….

Heeft wel / geen last van wagenziekte*
() Ik heb een zwemdiploma

Inleveradres voor de leiding: Kenau Hasselaarstraat 135 in Vlissingen

*= Doorhalen wat niet van toepassing is.

