Veel gestelde vragen
Om u sneller van dienst te zijn, vindt u onderstaand direct antwoorden op veel gestelde
vragen. Vindt u hier toch niet het antwoord op uw vraag, stuur dan een mail naar
info@dosvianen.nl

*

Wat is het telefoonnummer van ’t Zwanengat?
Tel: 0347-373803

*

Bij wie moet ik me afmelden als ik verhinderd ben te trainen?
Rechtstreeks bij de train(st)er of via het telefoonnummer in de zaal

*

Waar kan ik het nummer vinden waarmee DOS is aangesloten bij de
KNGU?
Op de site onder “Bestuur”

*

Kan ik ook een proefles krijgen?
Ja, geïnteresseerden kunnen vrijblijvend 1 of 2 proeflessen volgen en
daarna beslissen of ze lid willen worden

*

Hoe kan ik me aanmelden voor een proefles?
U stuurt een mail naar info@dosvianen.nl en u hoort dan zo snel mogelijk
wanneer uw kind een proefles kan bijwonen

*

Hoe kan ik me aanmelden als lid?
Het aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de train(st)er of te downloaden van de site (ledeninfo; lid worden)

*

Wanneer wordt de kleutergym gegeven?
Op vrijdagmiddag van 15.00-16.00 uur

*

Vanaf welke leeftijd is de kleutergym?
Vanaf 4 jaar

*

Bestaat er een wachtlijst?
Het kan soms zijn dat bij sommige groepen een wachtlijst is; u kunt bij
de train(st)er navragen hoe lang deze lijst is

*

Wordt er jongensturnen gegeven?
Ja, op vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur vanaf 6 jaar

*

Wat betaal je aan contributie?
Een overzicht van de tarieven staat op de site onder ledeninfo

*

Geeft DOS ook baby/peutergym?
Ja. Op vrijdagmorgen wordt van 09.30-10.30 uur in Sportcentrum
Helsdingen “ouder- en kindgym” gegeven voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
Van 10.30-11.30 uur wordt eveneens in Helsdingen peutergym gegeven
inclusief het Beweegdiploma voor kinderen vanaf 2,5/3 jaar.

*

Is er les tijdens de schoolvakantie(s)?
DOS houdt de schoolvakanties aan; de selectieleden trainen volgens een
aangepast rooster door

*

Wat is er nodig aan kleding en schoeisel
Kleuters: gympakje of kort broekje/t-shirt met eventueel turnschoentjes

*

Welke pakjes worden gedragen tijdens wedstrijden?
Recreanten: zwart/turquoise pakje te verkrijgen via info@dosvianen.nl
Selectie B: zwart/turqoise/blauw pakje via info@dosvianen.nl
Selectie: roze/zwart pakje te verkrijgen bij Annet Willigenburg
Tel: 0345-613314

*

Hoe kan je het lidmaatschap beëindigen?
Dit kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie of via
info@dosvianen.nl. Er kan 4x per jaar opgezegd worden (per 1 januari,
1 april, 1 juli en 1 oktober)

