
 
 
 
Maartensdijk, september 2013. 

 
 

 
 
 
 
Aan alle leden en ouders/verzorgers van de leden van 2Move Maartensdijk. 

 
 
Het nieuwe sportseizoen is weer gestart en om alle lessen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, ontvang je hierbij de algemene regels van 2Move.  

 
 
Algemene regels 

 
Algemeen (voor alle 2Move lessen) 
o De lessen beginnen op tijd. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. 
o Het is niet toegestaan om eerder dan aanvang van je eigen les in de zaal aanwezig 

te zijn.  
o Kun je een les niet komen, meld je dan tijdig af: 

Voor alle dans lessen is Lieneke Geurtsen de contactpersoon, haar telefoonnummer 
is 0346-214382 of per e-mail info@2movemaartensdijk.nl. Voor alle turnlessen is  
Wilma van Eymeren de contactpersoon. Haar telefoonnummer is 0346-553392 of 
per e-mail wilmavaneymeren@yahoo.com. 

o Iedereen is verplicht tijdens de lessen sportkleding* te dragen.  
o Tijdens de lessen mag er niet gegeten of gedronken worden. Wel is het aan te 

bevelen een flesje water mee te nemen.  
o Niet onnodig de les verlaten.  
o Mobiele telefoons uitzetten tijdens de les.  
o Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.  
o Het is toegestaan om na overleg met de docente een introducé mee te nemen voor 

een proefles. 
o Gedraag je netjes en laat geen rommel (zoals etenswaren, verpakkingen, 

drinkflesjes) in de zaal of elders in De Vierstee achter.  
o Wijzigingen van de regels of mededelingen van het bestuur van 2Move zullen 

zoveel mogelijk schriftelijk of per mail worden gedaan (uiterlijk één les van te 
voren). 

o De laatste les van de maanden december en maart is het mogelijk het laatste half 
uur van de les te komen kijken. 

o Een vriend of vriendin is welkom in de vriendjes en vriendinnetjesweek. Deze wordt 
gehouden van 16 tot en met 20 september. 

o Het verenigingsjaar van 2Move loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het opzeggen 
van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (digitaal) plaatsvinden 4 weken 
voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 2 juni) bij de ledenadministratie, 
ledenadministratie@2movemaartensdijk.nl.  

o Voor iedereen die een tweede uur actief is, geldt een korting van € 50,- op de 
tweede les. 

o Voor iedereen die een derde uur actief is, geldt een korting van € 100,- op de derde 
les. 

 
* Sportkleding is: sportschoenen, (binnengymschoenen en/of balletschoenen), 
makkelijk zittende kleding (dus geen spijkerbroek of strakke normale broek). Blote 
voeten of alleen sokken is niet toegestaan. 
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Turnen 
o Zie huishoudelijke regels onder ‘algemeen’. 
o Ouders mogen alleen de eerste vijf minuten van de les aanwezig zijn.  
o Met turnen werken we toe naar een uitvoering/onderlinge wedstrijd. Deze wordt 

bekend gemaakt via een mailing en de site. 
o Om deel te kunnen nemen aan officiële wedstrijden zijn turnpakjes verplicht. Deze 

bedragen ongeveer € 32,00. De Wilde Metaal sponsort € 5,00 per pakje, zodat de 
kosten lager uitvallen. Indien je een pakje wilt aanschaffen, dan kun je contact 
opnemen met de docent van turnen. Tijdens de les is het dragen van het pakje niet 
verplicht.  

 
Bodyshape, Zumba en Dance Workout 17+ 
o Zie huishoudelijke regels onder ‘algemeen’.  
o Bij Bodyshape en Zumba s.v.p. een handdoek meenemen. 

 
Dance 
o Zie huishoudelijke regels onder ‘algemeen’. 
o Ouders wachten buiten de zaal op hun kind tot de les is afgelopen. De ouders van 

Peuterdance en DV Little Stars, mogen alleen de eerste vijf minuten van de les 
aanwezig zijn. 

o De selectiegroepen ontvangen een aanvulling op de algemene regels. 
o Met Dans werken we toe naar de eindshow die in principe plaatsvindt op de laatste 

zaterdag van de maand juni. We nemen aan dat alle dansers meedoen aan onze 
eindshow. Mocht uw kind onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan vragen wij u 
om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Dit met het oog op de 
choreografie en de aanschaf/het maken van de kleding. (Meer info vindt u t.z.t. op 
onze site) 

 
2Move heeft ook een eigen website: www.2movemaartensdijk.nl en een 
facebookpagina: https://www.facebook.com/2MoveMaartensdijk.  Hier vindt u alle 
actuele informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van 2Move 
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