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SPORTAANBOD
Gemeente Amsterdam wil kinderen kennis laten maken
met diverse sporten. Daarom organiseert zij samen met
scholen Naschoolse Sportactiviteiten. Wil je meedoen?
Schrijf je dan in via school.
Bij de Sportvereniging in de Wijk kun je een sport in
jouw eigen wijk proberen. Je betaalt hier lidmaatschap
voor. Inschrijven kan bij de vereniging of bij de trainer.

Inschrijven voor Naschoolse Activiteiten
Naschoolse activiteiten hebben een maximum aantal deelnemers. Als je je opgeeft, betekent het niet dat je automatisch mee kan doen. Houd hier rekening mee.

SPELREGELS








Ga via internet naar http://www.bsgids.nl/amsterdam/
Kies de naam van school; VLAAMSE REUS
Kies de sport waar je aan mee wil doen
Vul alle gevraagde gegevens in
Via de mail krijg je bericht of je mee kan doen met de activiteit.
Na een bevestigingsmail (bewijs deelname) vanuit school kan je tot betalen over gaan. De bijdrage moet vóór aanvang van
de eerste les worden overgemaakt op rekeningnummer: NL82 ABNA 0556 528 824 (let op! Nieuw nummer!)
t.n.v STWT onder vermelding van: inzake Vlaamse Reus Activiteiten, naam kind, sport
 Gymschoenen verplicht in de gymzaal!

Een van de laatste lessen wordt een ouder-kijk-les georganiseerd, we hopen u te zien.

Met uw handtekening (via de BS-gids) stemt u in met het volgende:
- Mijn kind doet met mijn toestemming mee met de activiteit
- Ik zorg ervoor dat mijn kind elke les aanwezig is
- Als mijn kind niet alleen naar huis mag, zorg ik dat hij/zij wordt opgehaald
- Bij een goede reden voor afwezigheid, meld ik mijn kind af bij school

INSCHRIJVEN GAAT VIA HTTP://WWW.BSGIDS.NL/AMSTERDAM

SPORTAANBOD VLAAMSE REUS / CONTACTPERSOON: NICOLIEN BERKENBOS Email: n.berkenbos@devlaamsereus.nl
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN (schrijf je in via de BS-gids)

Kleutersport BAL / groep 1 en 2
dag/tijd
periode
dDag
kosten
locatie

vrijdag 12.30-13.15 uur
17 januari 2020 t/m 13 maart 2020
€ 10,- voor alle lessen
gymzaal Vlaamse Reus

Dag je in bij de sportaanbieder)
SPORTEN IN DE BUURT (Schrijf
SPORTVERENIGING IN DE WIJKDag
(Schrijf je in bij de vereniging of bij de trainer)
Sport - Leeftijd
Handbal – 5 t/m 8 jr
!NIEUW!

Dag en Tijd
vrijdag D
13.30 - 14.30

Locatie
Gymzaal Bovenland,
Akersluis 1

Kosten en informatie
€ 25 (8 trainingen) of € 100 (heel schooljaar)
Romy Laan: 06-10469222, minihandbalschool@gmail.com

Website
www.minihandbalschool.amsterdam
handbalvereniging DSG

Handbal – 5 t/m 8 jr

Vrijdag
15.00 - 16.00

Gymzaal Vlaamse Reus, € 25 (8 trainingen) of € 100 (heel schooljaar)
Hechtelstraat 49
Romy Laan: 06-10469222, minihandbalschool@gmail.com

www.minihandbalschool.amsterdam
handbalvereniging DSG

Vrijdag
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

Gymzaal Mijlpaal,
Westmallepad 11

www.racketsport4everyone.nl

Tafeltennis 6 t/m 9 jr
Tafeltennis 6 t/m 12 jr

€ 75 (20 trainingen)
Frank Breg: 06-30391219 f.breg@racketsport4everyone.nl

SPORTBUURTWERK (In de herfst- en winterperiode binnen)
Sport - leeftijd
Sport- en Spel – 10+ jaar

Dag en Tijd
Dinsdag 19.00 - 20.30

Locatie
Gymzaal Vlaamse Reus, Hechtelstraat 49

Kosten en informatie
Geen kosten / Sciandri

Website
https://www.amsterdam.nl/sport

Sport- en Spel – 10+ jaar

Vrijdag 18.00 - 20.00

Gymzaal Vlaamse Reus, Hechtelstraat 49

Geen kosten / Sciandri

https://www.amsterdam.nl/sport

AANBOD BIJ SPORTAANBIEDERS in de Aker, Sloten en Nieuw-Sloten
Judo bij Judo Academie Amsterdam voor kinderen vanaf 4 jaar in de Gymzaal van het Bovenland en in Sportcentrum Sloten
Hockey bij Xenios voor kinderen vanaf vanaf 6 jaar op Sportpark Sloten
Wielersport bij ASC Olympia voor kinderen vanaf 9 jaar op Sportpark Sloten
Turnen voor kinderen vanaf 2 jaar bij City Gymnastics in Sportcentrum Sloten
Honkbal bij BSC Quick voor kinderen vanaf 6 jaar op Sportpark Sloten

www.judoacademieamsterdam.nl
www.xenios.nl
www.ascolympia.nl
www.citygymnastics.nl
www.bscquick.nl

SPORTMAATJES van Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) helpen bij het aanvragen van Sportvergoeding Jeugd!
Op de website van SINA kunt u helemaal zelf het Jeugdfonds Sport aanvragen.
Mocht u hier extra hulp bij nodig hebben, dan kunnen de sportmaatjes u daarbij helpen!
Zie voor alle informatie de website: www.stichtingsina.nl/sport
Sporten met Sportvergoeding Jeugd
Wil je sporten bij een vereniging of club? Heb je een Stadspas of is er thuis niet zoveel geld om sporten te betalen? Regeling Sportvergoeding Jeugd kan je helpen. De gemeente
Amsterdam en het Jeugdfonds Sport betaalt in sommige gevallen je contributie.
Stadspas
Website: www.amsterdam.nl/stadspas
Telefoon: 020 252 6000
E-mail: stadspas@amsterdam.nl

Jeugdfonds Sport
Website: www.jeugdfondssport.nl/amsterdam
Telefoon: 06 200 74161
E-mail: amsterdam@jeugdfondssport.nl

