
       

 

 

 

 

Herzele 28/10/2018 

 

Beste ouders en gymnasten, 

 

Het is weer zover…. De snoepjesperiode van Artigym is gestart! 

 

Zoals jullie zeker al weten gaat de winst van deze verkoop volledig naar de aankoop van 

nieuw materiaal, de bijscholing van onze lesgevers, zodat we de kwaliteit van Artigym 

kunnen waarborgen maar ook naar onze wedstrijdturners. 
 

We vragen opnieuw aan onze gevorderden en keurgroepen een extra inspanning te leveren om 

12 zakjes snoep te verkopen. Dit is het dubbel van wat de basisgymnasten verkopen maar we 

denken dat dit met een kleine inzet wel kan lukken. 
 

De extra’s die deze groepen zonder bijkomende kosten van de club krijgen willen we toch nog 

even in de verf zetten: 
 

• het splinternieuwe materiaal dat de laatste 3 jaren aangeschaft is oa de damesbrug, 

Pegasus. en we sparen ook nog voor een wedstrijdbalk, herenbrug en springtafel in 

mousse 
• de extra trainingen in een zaal met valkuilen 
• extra trainingen die we geven voor de wedstrijden tijdens de vakanties, de kosten voor 

de huur van de zaal en voor de lesgevers worden door de club betaald 
• de extra begeleiding op de wedstrijden door onze lesgevers om onze gymnasten te 

steunen, te motiveren en te begeleiden 
• de club betaalt 5 euro per gymnast (gevorderden) en 34 € per gymnast voor de B-en C-

gymnasten om te mogen deelnemen aan de wedstrijd, daarbij moeten we verplicht 

juryleden hebben zo niet krijgen we een boete van de Gymfed 
• de maillots worden verhuurd en daardoor wordt nooit het volledige bedrag betaald 

voor de uitrusting en als de turnpakken al veel gedragen zijn daalt ook de huurprijs. 
• de riempjes waarmee ze turnen worden door de club aangekocht, zijn ze te klein dan 

krijgen ze een maatje groter. 
 
Afrekenen kan aan het bestuur op zaterdagvoormiddag 10, 17, 24 november, 1 december en tijdens 

de week aan de lesgevers na de training! Gelieve het geld in een gesloten omslag te steken met 

vermelding van de naam van de gymnast en het aantal verkochte zakjes! 

 

We danken jullie van harte voor jullie hulp en inzet bij deze actie en hopen op een 

 

SUPERSNOEPVERKOOP! 
 

 

Met sportieve groeten 

Het Artigym- team 


