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Sporten
Conditietraining op muziek!
Mathieu Kolijn heeft aangegeven te stoppen met lesgeven bij de SVR, hij is klaar met zijn
sportopleiding en gaat nu fulltime werken. William Antersijn neemt de les over per augustus 2018.
Het bestuur is blij een vervanger voor Mathieu gevonden te hebben en wij bedanken Mathieu voor
het lesgeven aan een grote groep enthousiaste sporters en heten William welkom. De les wordt op
maandagochtend van 10.30-11.30 uur gegeven. Weet je nog iemand die dit ook leuk vindt, geef het
dan door. Het is voor volwassenen.

Dance-fun
Dance-fun op de dinsdagavond van 20.30-21.30 uur is een groot succes. Deze les gegeven door Lian
Ferket wordt met enthousiasme gevolgd door een grote groep vaste dansers. Weet je nog iemand
die dit ook leuk vindt, geef het dan door. Vanaf 12 jaar is iedereen welkom.

Bodyfit
Iedere dinsdag van 19.30-20.30 uur staan leden hard aan hun conditie te werken op de beats van de
muziek, met gebruik van diverse materialen en onder de opzwepende leiding van Lian Ferket. De
groep is wat kleiner geworden daarom de oproep “Weet je nog iemand die dit ook leuk vindt, geef
het dan door”. Vanaf 12 jaar is iedereen welkom.

Body en Mind clinic.
Op dit moment weten we nog niet wanneer deze weer gaat starten. Zodra we meer nieuws hebben
zullen wij het laten weten.

Avondvierdaagse Rijnsaterwoude dinsdag 29-05-2018 t/m vrijdag 01-06-2018
Dit was weer een groot succes. Zo’n 124 mensen hebben meegelopen met deze 5e Editie. De datum
voor 2019 is van 21-05 t/m 24-05.
Op 27-10-2018 organiseert Heelrijnsaterwoudewandelt een “Wintertijdwandeling door het dorp”.
Houdt de FB pag. van Heel Rijnsaterwoude Wandelt in de gaten voor meer informatie.

Betalingen
Alle automatische incasso’s zijn per direct gestopt en iedereen gaat een factuur ontvangen, die ze
zelf moeten overmaken. Dit is in de ledenvergadering bespoken en goedgekeurd.
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Informatie:
• Elke 2e sport die een sporter beoefent bij SVR geeft recht op 50% korting op de minst dure sport
(met uitzondering van de clinic). Elk 4e gezinslid sport gratis.
• Facturen worden per email/per post verzonden/uitgedeeld.
• U sport 10 maanden, tijdens (lagere) schoolvakanties is er geen les.
• U ontvangt een jaarfactuur bij ingang van het sportjaar (begin van het schooljaar), tenzij u later
instapt, dan krijgt u een factuur tot het einde van het schooljaar.
• De factuur moet in 1 keer betaald worden, tenzij anders is afgesproken met de secretaris, Doeska
Birkhoff info@sv-rijnsaterwoude.nl
• Opzeggen kan per mail naar info@sv-rijnsaterwoude.nl Er zijn 2 opzegmomenten; voor 1 januari
en voor 24 augustus.

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur bestaat nu uit Voorzitter Jakoline van Empel, Secretaris Doeska Birkhoff en
Penningmeester Michel Ganzevles.
We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe mensen voor in het bestuur!!!!!!!

Vakantie
Het bestuur van de SVR wenst iedereen een fijne vakantie. Vanaf maandag 27 augustus 2018 starten
de lessen weer.
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