KINDERFEESTJE BIJ GYM- EN TRIMVERENIGING “VOORWAARTS”
Turnhal, Knegselseweg 50
5504 NC Veldhoven
Website: www.gvvvoorwaarts.nl
Contact verloopt via E-mail:
info@gvvoorwaarts.nl
(Mail wordt doorgaans binnen 2 werkdagen beantwoord. Indien u geen antwoord krijgt kijk dan in uw spam/ ongewenste
mail. Mocht u dan nog geen respons hebben dan kunt u uw telefoonnummer mailen en wordt u gebeld).

Leuk dat u een kinderfeestje wilt vieren bij Voorwaarts. Hieronder staat de informatie
over het feestje. U kunt kiezen uit 2 arrangementen.
Algemeen:
- Kinderfeestjes kunnen alleen op zaterdag georganiseerd worden vanaf 14.00 uur tot
17.30 uur.
- Arrangement 1: Sportgedeelte, zakje chips en onbeperkt ranja. Exclusief friet, snack
met keuze uit frikandel of kroket en waterijsje € 12,50 per kind
- Arrangement 2: Sportgedeelte, zakje chips en onbeperkt ranja. Inclusief friet, snack
en ijsje € 15.00 per kind
- Minimaal 10 kinderen, maximaal 20 kinderen. (Wanneer u met minder kinderen komt
dan betaald u voor minimaal 10 deelnemers het bedrag behorende bij het arrangement
dat u kiest.)
- Helaas hebben wij geen dieetvoeding. Mocht dit een probleem zijn neem dan even
contact op met onderstaande en dan kijken we samen naar een mogelijke oplossing
-U kunt u melden op bovenstaand adres in de kantine van de turnhal. Gebouw B(Dit is
het voorlaatste gebouw op het terrein van de Kempen Campus. )
Programma:
14.00 Aankomst van de kinderen (ouders van de jarige blijven aanwezig, 2 personen zijn
gewenst)
Ontvangst met ranja.
Eventueel cake versieren, taart eten en cadeaus uitpakken (Dit dient door de ouders zelf
te worden meegenomen en geregeld)
Indien dit thuis wordt gedaan, kan de begintijd later worden vastgesteld
14.30 Start sportief programma
Warming up in spelvorm.
Aansluitend turnen bv touwzwaaien / ringen zwaaien/ mini trampoline etc.
(Ouders kunnen hun wensen en ideeën vooraf kenbaar maken bij de trainer).
15.30 Pauze met chips en ranja

15.40 Vervolg sportief programma
Mogelijkheid tot:
-Ca. 25 minuten air-tumblingbaan springen
-Vervolgens ca. 25 minuten grote trampoline/ valkuil springen in de turnhal
16.30 Omkleden en terug naar de kantine
Ranja, friet en frikandel/kroket met een waterijsje toe, mits bijgeboekt.
17.30 Einde.
Na afloop kunt u de betaling doen bij de barmedewerker. Pinnen is helaas niet mogelijk.
Consumpties van de ouders dienen tegen normaal tarief te worden afgerekend.
Broertjes of zusjes onder de 5 jaar kunnen kosteloos mee turnen, mits er minimaal 10
betalende deelnemers zijn. Ook deze consumpties dienen tegen normaal tarief te
worden afgerekend.
Tijdens en meteen na het sportieve programma verwachten wij, indien nodig, de hulp
van de ouders om te assisteren bij de oefeningen en bij het opruimen van de toestellen.
Extra informatie: Indien wij geen leiding kunnen regelen voor het sportieve gedeelte,
kunnen wij het feest annuleren. Uiteraard zullen wij u hierover zo snel mogelijk
informeren en proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.
Annuleren door u kan tot 2,5 week voorafgaande aan het feestje. In verband met de
gehuurde hal zijn wij genoodzaakt om bij te laat annuleren kosten in rekening te
brengen. Dit zal neerkomen op 50,00 euro)
Voorwaarts zal ten alle tijden proberen om zich aan de gemaakte afspraken te houden.
In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Voorwaarts het recht om het
kinderfeestje af te melden.
Met vriendelijke groet,
Turnvereniging Voorwaarts Veldhoven,
Ingrid Kanen
www.gvvoorwaarts.nl
info@gvvoorwaarts.nl

