
  

                                                                             

 

INSCHRIJFFORMULIER 
Individuele springwedstrijden 

 

Zondag  25 juni 2017 in de Sporthal de Laar West  Adres: Brabantweg 115  
Arnhem 

 

De exacte tijd hoort u een week voor de 
wedstrijd  

 

Inschrijving sluit op 11 juni. Lever dit formulier dus tijdig in bij jouw juf of 
meester. 

 
Beste ouders/ verzorgers en leden, 
 
Dit jaar organiseert Stichting Gym&Turnen Arnhem een individuele springwedstrijd  voor alle 
deelnemers van Stichting Gym&Turnen Arnhem. Deze wedstrijd is op zondag 25 juni  in de Sporthal     
de Laar-West Brabantweg 115 te Arnhem.  

 

Lijkt het je leuk en wil jij ook graag meedoen? Wees dan verstandig en lever je enveloppe voor       
11 juni in bij je turnjuf of meester! 

 

In verband met de kosten van de organisatie voor deze wedstrijd, zijn wij genoodzaakt een kleine eigen 
bijdrage te vragen als inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon. De entree voor 
belangstellenden is gratis. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 

Kledinginformatie: 
Kleding: een turnpakje, of korte broek met T-shirt.  

Turnschoenen of blote voeten (geen sportschoenen). Voor je eigen veiligheid is het belangrijk om 
tijdens de wedstrijd geen sieraden, piercings, horloges, lange oorbellen te dragen. Lange haren graag 
vast.  

 

Vrijwilligers: 
Graag willen wij ook weer een beroep op de ouders doen om tijdens deze dag wat vrijwilligerswerk te 
verrichten. U kunt zich NU al opgeven bij de turnjuf of meester door dit op het bijgevoegde strookje in 
te vullen. We zouden dit ontzettend waarderen, vele handen maken licht werk! 

Doe dit strookje, SAMEN met het inschrijfgeld van € 4,00 in een gesloten envelop of plastic zakje. En 
lever dit de eerst volgende les in, of in ieder geval voor 11 juni.  

Wij rekenen op uw komst en wensen u en uw zoon of dochter alvast een leuke sportieve wedstrijd! 

Namens de wedstrijdorganisatie, 

 

Mariëlle van Tuil en Ellen Leidekker. 

  



IN TE LEVEREN BIJ DE LEIDING 
 
Mijn dochter mag op zondag 25 juni  2017 meedoen aan de individuele springwedstrijden  van 
Stichting Gym&Turnen Arnhem. 
 
Naam zoon/dochter:  
 
e-mailadres: 
 
Geboortedatum:  
 
Naam turnjuf/meester:  
 
Lesdag: 
 
Handtekening en naam ouder: 
 
 
 
Ik kom tijdens de wedstrijd helpen: 

 Helpen opbouwen van de toestellen 
 Helpen opruimen van de toestellen 
 Verzorgen consumpties 
 Tellen van de uitslagen 
 Ophalen jury briefjes 
 Gastheer/gastvrouw 
 U mag mij inzetten waar nodig  
 


