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Allemaal een fijne vakantie 
gehad? 

Maandag 29 augustus beginnen 
we weer met de lessen, we 

hopen dat jullie er zin in hebben! 

Er zijn tijdelijke wijzigingen (ivm het versterken van de gymzaal 
Oling) in het rooster tot minimaal 4 oktober; 

	 -	 De groepen op dinsdag of donderdag hebben les in de gymzaal 
Opwierde  op de gebruikelijke tijden.


	 

	 -	 De leden van de freerunning krijgen nog per mail bericht waar 	
	 	 hun les gaat plaatsvinden.


Definitieve wijziging; 

	 -	 Jazzmuze, jullie les van 19 - 20 uur  wordt gegeven in de 
gymzaal Opwierde ipv  in Delfzijl.


Hou mail en socials in de gaten voor evt. 
wijzigingen!!!! 

https://www.google.com/maps/dir/Olingermeeden,+Appingedam/Brede+School+Opwierde,+Meester+A.T.+Voslaan+48,+9902+LE+Appingedam/@53.3159004,6.8502249,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47b629c9099eded1:0xaf8b46329bd8429c!2m2!1d6.8524314!2d53.3163089!1m5!1m1!1s0x47b629adeb2ed7b1:0x961c8ee721d9d6c!2m2!1d6.8643445!2d53.3143599
https://www.google.com/maps/dir/Olingermeeden,+Appingedam/Brede+School+Opwierde,+Meester+A.T.+Voslaan+48,+9902+LE+Appingedam/@53.3159004,6.8502249,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47b629c9099eded1:0xaf8b46329bd8429c!2m2!1d6.8524314!2d53.3163089!1m5!1m1!1s0x47b629adeb2ed7b1:0x961c8ee721d9d6c!2m2!1d6.8643445!2d53.3143599


 
Clubactie Delta Fiber SVA 

Supersnel internet en extra inkomsten 
voor de club!

Overweeg je een glasvezelabonnement van 
Delta Fiber af te sluiten? Doe dat dan via 
SVA. Zo kunnen wij met onze club maar liefst 
€50,- verdienen per inschrijving. 

Als je via onze unieke link je aanmeldt voor 
een glasvezelabonnement verdien je zelf ook 
nog eens €25,-

Onze link; SVA Delta 

https://www.deltafibernetwerk.nl/ of https://
gavoorglasvezel.nl

Website SVA

Belangrijk bericht over de facturatie

Bij SVA innen we aan het begin van ieder kwartaal 
contributie (januari, april, juli en oktober). U betaalt 
dus iedere keer evenveel ongeacht het aantal lessen 
dat u dat kwartaal volgt. De contributie bestaat uit 
een verenigingscontributie en de verplichte KNGU-
contributie. De KNGU-contributie dragen wij volledig 
af. 
Betaling kan via automatische incasso, een 
betaalverzoek (Ideal) of eventueel 
bankoverschrijving. Automatische incasso heeft onze 
voorkeur. Indien u over wil stappen naar 
automatische incasso, verzoeken wij u een mail te 
sturen naar: svaappingedam@live.nl. 
Bij beëindiging van uw lidmaatschap geldt een 
opzegtermijn van een maand uitgaande van de 
eerste dag van de maand. 

Groet van uw penningmeester, 
Vronie Brok

mailto:svaappingedam@live.nl
http://svappingedam.webklik.website
http://aklam.io/88S62c
https://dvc-appingedam.email-provider.nl/link/mub2k8fvyb/hcg53vr6uj/owmwrkoap7/xqlcjwyyi3/kqsbgppvhq
https://dvc-appingedam.email-provider.nl/link/mub2k8fvyb/hcg53vr6uj/2vhbswthrh/xqlcjwyyi3/kqsbgppvhq
https://dvc-appingedam.email-provider.nl/link/mub2k8fvyb/hcg53vr6uj/2vhbswthrh/xqlcjwyyi3/kqsbgppvhq


https://www.clubactie.nl] 

Filmpje over verkopen van loten

Grote Clubactie, ook dit jaar! 

Ook dit jaar hebben we bij onze vereniging de 
Grote Clubactie!

Vorige jaar was dit een groot succes! 

We hopen ook dit jaar weer op jullie inzet. 

Verdere informatie ontvangen jullie binnenkort via 
de mail.

Voor informatie over onze 
vereniging verwijzen wij jullie naar 

onze website . 

Website SVA

https://www.clubactie.nl]
https://svappingedam.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=scRvcb9-tk4

