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Van het bestuur …..
Het nieuwe seizoen staat weer op het punt van beginnen, wij hopen dat u net als wij weer met 
evenveel plezier uitkijkt naar het begin.
Wij van GymNet zijn er klaar voor om u weer op een sportieve manier te laten bewegen.

Sportfit+
 
Sportfit+ zijn speciaal voor mensen in de leeftijd vanaf 55 tot 65 jaar die lange tijd niet sportief 
actief zijn geweest. 
Maar wie wil er niet fit zijn of je nu 55, 65 of 75 jaar oud bent. Tevens wordt een grotere 
doelgroep aangesproken, want ook met 50 jaar of jonger mag je lekker meesporten, dat wil toch
iedereen?

Start Sportfit+ lessen nieuw seizoen.
Wijziging docente lesuur dinsdag 9.45-10.45 Locatie Zwanenbloem.
Cindy Schmidt heeft besloten om te stoppen met les geven en wordt opgevolgd door Gerrie 
Stolp. 
Wijziging docent lesuur woensdag 19.30-20.30 locatie Zuivelpad.
Na vele jaren les te hebben gegeven heeft Jan Busing aangegeven te stoppen met lesgeven.
GymNet wil Jan bedanken voor zijn jaren lange inzet.
Koen Wieffering gaat de les van Jan overnemen.

Het lesrooster 2015-2016 met daarin aangegeven wanneer de lessen starten.

Dag Data eerste les Locatie Tijd Docent
Maandag 24 augustus 2015 Doplaan 09.30 – 10.30 Maretti Bannenberg 
Maandag 24 augustus 2015 Jan van Egmondstraat 18.30 – 19.30 Klaas Muije
Dinsdag 1 september 2015 Zwanenbloem/ de Gors 09.45 – 10.45 Gerrie Stolp 
Woensdag 2 september 2015 Zuivelpad 19.30 -  20.30 Koen Wieffering
Donderdag 3 september 2015 Jan van Egmondstraat 10.00 – 11.00 Gerrie Stolp
De lessen eindigen in de week 18 t/m 22 april 2016

Vakantierooster Seizoen 2015/2016

Vakantie Eerste dag laatste dag
Herfstvakantie 17 oktober 2015 25 oktober 2015
Kerstvakantie 19 december 2015   3 januari 2016
Voorjaarsvakantie 27 februari 2016   6 maart 2016

In bovengenoemd vakantierooster worden er geen Sportfit+ lessen gegeven.



Contributie.
De contributie is € 63,00 voor de periode 1 juli 2015-30 juni 2016

Automatische incasso.
Om de verwerking van de betalingen te vergemakkelijken kan de contributie bij GymNet 
Purmerend alleen door middel van een automatische incasso plaatsvinden.
De contributie t/m december 2015 zal in september 2015 van uw rekening worden 
afgeschreven.

Verzekering.
Alle leden van GymNet zijn ingeschreven bij de KNGU, tevens is men verzekerd bij de KNGU 
voor aansprakelijk- en ongevallen.

GymNet ook op internet!

www.gymnet.nl

Voor vragen kunt u ook de GymNet infolijn bellen:
Het nummer is 0299-649269

 

http://www.gymnet.nl/

