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ZONDAG 25 JUNI 2023 

AKTIVA GYM STARS  
Als afsluiter van dit turnseizoen, zetten wij de sporthaldeuren speciaal voor jullie open. Je 
mag een laatste maal komen turnen en je ouders, vrienden of wie ook mogen komen kijken 
en supporteren. 
Wie mag er deelnemen? Alle leden AKTIVA van kleuter tot +12 jarigen. 
Voorinschrijven met onderstaand strookje verplicht. Bezorg ons dit terug ten laatste op 14 juni 
2023. 
Wat moeten wij kunnen? Per leeftijdscategorie worden er 10 proeven uitgezocht, die wij 
regelmatig in de turnzaal oefenen. Ook mag je al eens laten zien wat je op de maxi trampoline 
kunt. Alle ingeschreven gymnasten leggen deze proeven af en krijgen een beoordeling van 
uitstekend tot goed. 
Waar: Sporthal De Polder 
Resultaat:: Na het afleggen van deze proeven krijgt iedere deelnemer een medaille en 
een Gym Stars brevet.  
Dagindeling: 

Van 09u30u tot 12u00  Alle kleuters 
 Van 13u00 tot 15u00  1ste  tot en met 3de leerjaar 
 Van 15u30 tot 17u00  vanaf 4de leerjaar 
Deelnameprijs: slechts 2€        Te betalen bij inschrijving. 
Ouders, begeleiders: 2€           Te betalen ter plaatse. 
Extra: Na of voor iedere groep kan je een optreden van onze wedstrijdploeg bewonderen.  
 
Aandacht: Dinsdag 27/06 en woensdag 28/06 zijn er geen turnlessen. Zondag 25 juni is je 
laatste turnmoment voor het schooljaar 2022-2023. 
Alle info voor nieuw seizoen 2023-2024 verschijnt op onze website vanaf 15/07 
 
Gezocht sponsor 
Om deze activiteit te financieren zoeken wij nog sponsor(s) voor de medailles. Het logo van 
de sponsor(s) wordt vermeld op de achterzijde van de medailles.  
Sponsorbedrag min. 100 €.  
Naam op te geven bij Jan of Denise. 
 
 
 
 
 

 

 

OKTOBER 2019 
 

  

 
Ik (namen) ……………………………………………………………………………………..  
 
Groepen …………………………………………………………………………………………. 
 Neem deel aan de AKTIVA GYM Stars van 25/06/2023 
 
Dit strookje en betaling in enveloppe te bezorgen bij de leiding ten laatste op 14/06/2023 
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