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TOELICHTING Kleutersport Sv Atomium’61 
 

Leuk dat U geïnteresseerd bent in onze Superballers. De Superballers is een 

algemeen sportaanbod. Ook al heeft Atomium’61 HANDBAL als hoofdtak van 

sport, het is het geen handbalactiviteit. Daarvoor hebben we de Fjeugd. 

 
Wat kunt U verwachten? 

De kinderen ontdekken hun fysieke mogelijkheden. Rennen, huppelen, 

springen, draaien, duikelen, rollen, draaien, balanceren, klimmen, vangen, 

gooien, enzovoort. Tegelijkertijd maken ze kennis met verschillende sport- 

en beweegvormen. 

 

 

Uw kind kan in ’22-‘23 voor €10,60=* per maand lid van de 
vereniging worden. 

Daarmee is uw kind aanvullend verzekerd voor ongelukjes tijdens, maar ook voor en na het sporten. 

Indien u een minimuminkomen heeft kunt u de contributie laten vergoeden via het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur. Wij kunnen u helpen met het vinden van een 

intermediair, een persoon die de aanvraag samen met u regelt. 

 
 

En verder: 

* Uw kind mag een aantal proeflessen GRATIS meedoen. Vervolgens kunt u uw kind 

inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren. 

* Op het inschrijfformulier kunt U aangeven gebruik te willen gaan maken van het 

JeugdSportFonds (NB dit is alleen bij een lidmaatschap mogelijk). 

* Als uw kind lid wordt wordt het voor de aanvullende verzekering ingeschreven bij de    

Nederlandse Culturele Sportbond. 

* Als uw kind lid wordt kunt u ieder seizoen per 1 januari of per 1 juli of per de maand waarin 

uw kind 6 jaar wordt het lidmaatschap opzeggen. 

* De maandcontributie wordt automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier geeft u 

daarvoor toestemming. 

* Op het inschrijfformulier kunt u eventuele bijzonderheden aangeven. Deze zijn van belang voor 

de lesgeefster. Maar ook de verzekering wil, als daar een beroep op wordt gedaan, weten of er 

geen sprake is van een reeds bestaand letsel. 

* Voor de tijd van de les kijkt u op: www.atomium61.nl/trainingstijden/ 

* Voor de laatste contributiebedragen kijkt u op: www.atomium61.nl/contributie/ 

* In de schoolvakanties staan de lessen stil. 

* Ouders mogen blijven kijken bij de les. 
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