
 
Omnisportvereniging SYNERGOS Commissie Gymnastiek 

 
 
 
 

Sliedrecht,  8 september 2014 
 
 

Betreft : clubkampioenschappen 2014 
 
 

Aan onze jeugdleden, 

 
Op zaterdag 8 november 2014  worden de clubkampioenschappen (ritmische) gymnastiek & space turnen 
gehouden in de grote zaal van de Valk. De wedstrijden beginnen om ca. 08.30 uur en duren tot ca. 17.00 uur. 
Wij gaan er vanuit dat de verschillende groepen in 5 ronden worden ingedeeld. 

 
Zowel voor deelnemers als toeschouwers zijn er geen kosten verbonden aan deze clubkampioenschappen. 
De sponsoractie zal dit jaar in het teken staan van de grote uitvoering van in Januari 2015. Het 
sponsorformulier en de bijbehorende uitleg vind je achter deze uitnodiging. Wij gaan ervan uit dat alle 
deelnemers proberen een of meerdere sponsor(s) te vinden. 

 
Om een goede indeling van de groepen/ronden te kunnen maken, graag bijgaand inschrijfformulier invullen 
en uiterlijk zaterdag 11 oktober inleveren bij de leiding. 

 
In de week na de herfstvakantie krijg je van ons een brief met alle informatie over de clubkampioenschappen. 

 
 

Met sportieve groet, 
Commissie Gymnastiek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inschrijfformulier clubkampioenschappen d.d. 8 november 2014 
 
 

Svp invullen (in blokletters) en uiterlijk 11 oktober a.s.  inleveren bij de leiding : 
 

Voor-& achternaam   Leeftijd: jaar  
      

E-mailadres     
   

 Dit e-mailadres mag wel/niet 
*)

 doorgegeven worden aan de ledenadministratie  
     

Naam leiding      
     

Lesuur Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag Van uur  tot uur 
     

Zaal Valk / Crayenest 
*)

     
     

 
(*svp doorhalen wat niet van toepassing is) 



Omnisportvereniging SYNERGOS Commissie Gymnastiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sliedrecht, 8 september 2014 
 

 
 
 

Toelichting sponsoractie clubkampioenschappen 2014 
 
 
 
 
 
Doel 
Ieder jaar proberen we voor de opbrengst van deze actie een doel te vinden. Omdat komend jaar in het teken staat 
van de 5 jaarlijkse uitvoering, die gehouden zal worden in sporthal “de Stoep”, wordt het geld dat wordt opgehaald 
beschikbaar gesteld aan de jubileumcommissie. Zij kunnen dan met deze bijdrage er voor zorgen dat het een nog 
groter feest wordt.. 
 
Hoe werkt de sponsoractie ?  
Alle deelnemers krijgen een formulier mee naar huis (z.o.z.) waarop ouders, opa’s, oma’s, buren etc. kunnen aangeven voor 
welk bedrag ze je willen sponsoren. Wij hebben ervoor gekozen dat er alleen nog vaste bedragen kunnen worden 
gesponsord. Op deze manier kan er direct worden afgerekend en hoef je achteraf niet langs je sponsors. 

 
Op de dag van de wedstrijd neem je het formulier en het geld (graag samen in gesloten envelop) mee naar de sporthal 
en lever je deze envelop in bij de teltafel. 
 
 
Prijzen  
Per ronde is er een prijs voor degene met het hoogste sponsorbedrag. 
 
 

Het is niet verplicht om mee te doen aan de sponsoractie, maar we stellen het wel zeer op prijs. 



   Omnisportvereniging SYNERGOS Commissie Gymnastiek    
            

    Deelnameformulier sponsoractie clubkampioenschappen 2014    

Naam : _______________________________________________________________________________  

Lesuur : op ___________dag van ________uur tot ________ uur in _______________________________ (zaal) 

Naam leiding : ________________________________________________________________________________  

             

    Naam   Handtekening   Bedrag  Betaald   

   1.        €     

               

   2.        €     

               

   3.        €     

               

   4.        €     

               

   5.        €     

               

   6.        €     

               

   7.        €     

               

   8.        €     

               

   9.        €     

               

   10.        €     

               

   11.        €     

               

   12.        €     

               

   13.        €     

               

   14.        €     

               

   15.        €     

               

   16.        €     

               

   17.        €     

               

   18.        €     

               

   19.        €     

               

   20.        €     

               

     Totaal      €     

                

 


