
Welkom 
Wellicht wordt ook u of een van uw kinderen 
binnenkort lid van de gymnastiekvereniging 
Avanti. In dat geval verheugt het ons u welkom te 
heten en een fijne tijd bij onze vereniging toe te 
wensen. 
 
Avanti werd opgericht in 1953 en is een actieve 
gymnastiekvereniging in Voorschoten. Onder 
bekwame leiding wordt elke week gedurende 
ruim 30 uur les gegeven in de diverse zalen in de 
gemeente. Regelmatig worden naast het turnen, 
gymnastiek, jazzdans en  andere activiteiten 
georganiseerd. 
 
Hierover en over de gang van zaken bij Avanti gaat 
deze folder. Hopelijk kan dit bijdragen ervoor te 
zorgen dat u zich vanaf de eerste dag thuis voelt 
bij Avanti. 
 
www.avantivoorschoten.nl 
En als u nadere informatie wilt, 
kunt u die uiteraard vinden op 
de website, via de 
ledenadministratie of  en het 
secretariaat.  
 

K.N.G.U. 

Gymnastiekvereniging Avanti is aangesloten bij de 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
(K.N.G.U.). Bij de K.N.G.U. zijn alle 
gymnastiekverenigingen aangesloten. Verder is de 
K.N.G.U. verdeeld in een aantal districten. Avanti 
valt onder het district Zuid Holland. 

 

Bestuur 

Voorzitter : 
Secretaris : Henriëtte v.d. Ploeg 
Penningmeester : Hans de Jong 
Leden: : Agnes Oudshoorn 
 : Caroline Meershoek 
 
Secretariaat: : Oude Adegeesterlaan 3 
(postadres) : 2252 KZ Voorschoten 
 
Ledenadministratie  : Agnes Oudshoorn 
Contributie-inning: : Papelaan 106 
 : 2252 EM Voorschoten 
 : tel. 071-5612615 
 
Technische Commissie : Caroline Meershoek 
 
Clubhuis Oude Adegeesterlaan 3 
 
Vragen via website: www.avantivoorschoten.nl 
 

Kleding 
turnpakje of jazzpakje zie website 
www.avantivoorschoten.nl 
 

Lesprogramma 

Het lesprogramma van Avanti bestaat uit 
gymnastiek- en turnlessen, jazzdans, recreatief 
volleybal en trimuren. 
 
De lessen worden in verschillende gymnastiekzalen 
in Voorschoten gegeven, nl: de gym- en turnzaal de 
Voorsprong aan de Oude Adegeesterlaan, de 
gymzaal Krimwijk aan de Multatulilaan 94 en in 
Noord Hoflandzaal de Frans de Vette aan de 
Kuyperbrink 11. Buiten trimmen in het 
burgemeester Berkhoutpark. 
Tijd en plaats zijn in het lesprogramma aangegeven.  

Wedstrijden 

Jaarlijks worden er (onderlinge) wedstrijden 
gehouden of verenigingskampioenschappen. Ook 
wordt een demonstratiedag gehouden met 
demonstraties van de jazz- en turngroepen en 
kleutergymnastiek.  
 
Het district Zuid Holland van de K.N.G.U. 
organiseert verschillende jazz-, turn en spring-
wedstrijden op diverse niveaus 
waaraan de verschillende 
verenigingen van de regio - 
waaronder Avanti - deelnemen. 

 
Nevenactiviteiten 

Naast de in het lesprogramma genoemde 
activiteiten organiseert Avanti nevenactiviteiten 
zoals: 
 speldag in de kerstvakantie 
 deelname weekend van Voorschoten 
 open lessen 
 sinterklaasfeest  
 paaseieren zoeken  
 spelletjesavonden 
 grote Clubactie, e.d. 
 

Portretrecht 
Bij wedstrijden en activiteiten 
worden foto’s of video’s gemaakt. 
Deze foto’s kunnen worden gebruikt worden voor 
website, persbericht, jaarverslag  e.d. 
 
Met deze inschrijving verklaart u (of de  
vertegenwoordiger) akkoord te gaan met 
mogelijke publicatie. U kunt schriftelijk bezwaar 
aantekenen tegen dit automatisch akkoord. 



Contributie 

De contributie dient voor het 
begin van elk half jaar te 
worden voldaan. 
Ieder nieuw lid ontvangt een 
contributiekaart, waarop de 
betalingen kunnen worden 
bijgehouden. Contributie s.v.p. 
overmaken op NL 19 INGB 0001 4725 26  
t.n.v.penningmeester Avanti Voorschoten 
Info: ledenadministratie  Agnes Oudshoorn  
Telefoon:  071 561 2615 
Email: info@avantivoorschoten.nl 
 
De contributie is verschuldigd tot en met het half 
jaar waarin het lidmaatschap is opgezegd. Het 
lidmaatschap wordt beëindigd door een 
schriftelijke mededeling aan de  
Ledenadministratie, Papelaan 106, 2252 EM 
Voorschoten (info@avantivoorschoten.nl) 
 

Contributie 2019 per half jaar in €uro 
 
Jeugdleden t/m 17 jaar 
leden 18-59 jaar 
3e kind t/m 17 jaar 
trimgroep buiten 

 
70,00 
82,00 
36,00 
46,00 

 
extra les  
leden t/m 17 jaar 
leden vanaf 18 jaar 
jazz (1x 14 dagen) 

 
 

45,00 
49,00 
28,00 

 
Inschrijfgeld  
Donaties per jaar (in januari) 

 
10,00 
26,00 

Vastgesteld per 1 januari 2019 
 

 
10-1-2019                                       jo/me : jongens / meisjes 

Lesprogramma Avanti (2018-2019) 
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17:30-18:30 
18:30-20:00 
20:00-21:30 

De Voorsprong 
Turnen jo/me 7-11 jaar 
Turnen me 12-16 jaar 
Turnen dames 
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16:30-17:30 
17:30-18:30 
18:30-19:45 
19:45-21:00 
21:00-22:00 
 
17:30-18:30 
18:30-20:00 

Krimwijkzaal 
Jazzdans 10-12 jaar 
Jazzdans 12-17 jaar 
Jazzdans demo 18+  1 

Jazzdans selectie 6 (A20) 
Jazzdans dames 
De Voorsprong 

turnen jo/me 6-10 jaar 
turnen jo/me 10-15 jaar 
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14:00-14:45 
14:45-15:45 
15:45-16:45 
16:45-18:00 
21:00-22:00 
 
16:30-17:45 
17:45-19:00 
19:00-20:15 
20:15-21:30 
 
18.00-19.00 
19.00-20.00 

De Voorsprong 
Kleuterdans 4-6 jaar 
Jazzdans 6-8 jaar 
Jazzdans 8-10 jaar 
Jazzdans selectie 3 (CB19) 
Dames volleybal 
Krimwijkzaal 
Jazzdans selectie 1 (C13) 
Jazzdans selectie 2 (CB16) 
Jazzdans selectie 4 (A19) 
Jazzdans selectie 5 (B20) 
Noord-Hoflandzaal 
heren conditietraining 
dames conditietraining 
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18:00-20:00 
 

 
De Voorsprong 
Meisjes turnen 10+ jaar 
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16:30-17:30 
17:30-18:30 
18:30-19:30 
 
19:30-20:45 
20:45-22:00 

Krimwijkzaal 
Streetdance 1 
Streetdance 2 
Streetdance 3 
Om de week 
Jazzdans Extra A19/demo18+2 
Jazzdans Extra B20 /A20 
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 9:30-10:30 
10:30-11:30 
11:30-12:30 
 
 9:00-10:00 

De Voorsprong 
kleutergym jo/me 4-6 jaar 
turnen jo/me 6-8 jaar 
turnen jo/me 8-12 jaar 
Berkhoutpark 
conditietraining dames/heren 

 
opgericht 1 september 1953 

 

 
Gymnastiekvereniging 

Avanti Voorschoten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Gym-turnzaal De Voorsprong - Oude Adegeesterlaan 3 
Krimwijkzaal  - Multatulilaan 94 
Noord Hofland Frans de Vettezaal - Kuyperbrink 11  

 
www.avantivoorschoten.nl 

Informatiefolder 

Administratie  &  Advies 

mailto:info@avantivoorschoten.nl
mailto:info@avantivoorschoten.nl


Gymnastiekvereniging AVANTI Voorschoten 

Inschrijfformulier 
 

Naam: ___________________________________ 

Voorletters: _______________________________ 

Roepnaam: _______________________________ 

jongen-man / meisje-vrouw *) 

Adres:  ___________________________________ 

Postcode:  ________________________________ 

Woonplaats: ______________________________ 

Telefoon: _________________________________ 

Email: ___________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________ 

Zaal: _____________________________________ 

dag v.d. les: _______________________________ 

Lesuur: __________________________________ 

Ingaande d.d.: _____________________________ 

Handtekening:_____________________________ 

(Voor een minderjarige handtekening van een der ouders.) 

 

□ heeft bezwaar tegen publicatie van herkenbare  

foto of video (in kader van portretrecht) 

 
Opsturen naar: 
Ledenadministratie Avanti,  
Papelaan 106 
2252 EM Voorschoten. 

*) doorhalen wat niet van toepassing is 

Gymnastiekvereniging AVANTI Voorschoten 

Inschrijfformulier 
 

Naam: ___________________________________ 

Voorletters: _______________________________ 

Roepnaam: _______________________________ 

jongen-man / meisje-vrouw *) 

Adres:  ___________________________________ 

Postcode:  ________________________________ 

Woonplaats: ______________________________ 

Telefoon: _________________________________ 

Email: ___________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________ 

Zaal: _____________________________________ 

dag v.d. les: _______________________________ 

Lesuur: __________________________________ 

Ingaande d.d.: _____________________________ 

Handtekening:_____________________________ 

(Voor een minderjarige handtekening van een der ouders.) 

 

□ heeft bezwaar tegen publicatie van herkenbare  

foto of video (in kader van portretrecht) 

 
Opsturen naar: 
Ledenadministratie Avanti,  
Papelaan 106 
2252 EM Voorschoten. 

*) doorhalen wat niet van toepassing is 

Gymnastiekvereniging AVANTI Voorschoten 

Inschrijfformulier 
 

Naam: ___________________________________ 

Voorletters: _______________________________ 

Roepnaam: _______________________________ 

jongen-man / meisje-vrouw *) 

Adres:  ___________________________________ 

Postcode:  ________________________________ 

Woonplaats: ______________________________ 

Telefoon: _________________________________ 

Email: ___________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________ 

Zaal: _____________________________________ 

dag v.d. les: _______________________________ 

Lesuur: __________________________________ 

Ingaande d.d.: _____________________________ 

Handtekening:_____________________________ 

(Voor een minderjarige handtekening van een der ouders.) 

 

□ heeft bezwaar tegen publicatie van herkenbare  

foto of video (in kader van portretrecht) 

 
Opsturen naar: 
Ledenadministratie Avanti,  
Papelaan 106 
2252 EM Voorschoten. 

*) doorhalen wat niet van toepassing is 


