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Welkom Wriemelaar!
Je schreef je kind onlangs in voor Wriemel Springplank. Alvast
bedankt voor de interesse in onze club. Via dit boekje informeren
we jullie over de club en de clubwerking. In bijlage vind je de
kalender voor het huidige schooljaar. Bewaar de kalender en het
ledenboekje goed, ze bevatten handige informatie.
Verder vind je op onze website www.wriemel.be het hele jaar
door allerlei info en foto’s terug van onze Wriemel-activiteiten.
We wensen jou heel veel Wriemelplezier!

Jouw eigen Wriemel T-shirt:
Dit jaar krijgen alle nieuwe leden gratis een Wriemel T-shirt.
Enkele lessen nadat het inschrijvingsgeld betaald is, zal jouw Tshirt klaarliggen.
We vragen de kinderen om het T-shirt zo vaak mogelijk te dragen
tijdens de Wriemel-activiteiten. Daarbuiten mag natuurlijk ook!
Daarnaast draagt jouw kind best losse, sportieve kledij en sportschoenen of turnpantoffels (geen zwarte zolen!) of komt het
lekker blootvoets.
Wil je graag een extra T-shirt of wordt jouw T-shirt te klein, dan
kan je een nieuwe bestellen. Hiervoor stuur je een mailtje naar
info@wriemel.be met de naam en de groep van het kind + de
gewenste maat. Vervolgens breng je 10 euro cash mee naar de
eerstvolgende wriemelles.

Contactpersonen:
Organisatie:
Jurjen Maudens (0479/30.96.84)
Administratie:
Aline vanden Bosch (0473/44.74.23)
Via mail of website: info@wriemel.be
www.wriemel.be

Onze clubprincipes:
Wriemel Springplank staat voor een recreatieve sportclub. We
willen de kinderen in de eerste plaats plezier laten beleven aan
de oefeningen. Hierbij beperken we ons niet louter tot het
aanleren van specifieke sporttechnische bewegingen, maar
trachten we zo veel mogelijk de algemene bewegingsmotoriek van
de kinderen aan te spreken. Dit alles onder deskundige begeleiding
van gediplomeerde en ervaren lesgevers.
Spelend bewegen staat voorop. Voor elke korte schoolvakantie
richten we onze ‘grote speelles’ in voor de zaterdaggroepen.

Fiscaal attest en mutualiteit:
Als sportclub mogen we geen fiscale attesten uitdelen voor de
inschrijving bij onze wekelijkse springplank-activiteiten.
De avonturenkampen, tuinkampen en skikampen gelden wel als
opvanginitiatief en daarvoor kunnen dus wel attesten afgeleverd
worden.
De meeste mutualiteiten en sommige werkgevers komen tegemoet
in de kosten van het inschrijvingsgeld voor de sportclub en de
kampen. Daarom bezorgen wij elk kind eind oktober een formulier
dat je kan indienen bij jouw mutualiteit of werkgever. Je hoeft ons
bijgevolg geen invulformulieren meer af te geven!

Wriemel is verkocht:
Wriemel is verkocht en we zijn er fier op. Hoe dit
tot uiting komt, kan je lezen op onze site.
Verder zijn we ook een ‘groene’ club en willen we onze impact op
het milieu beperken. Hierin slagen we o.a. door het gebruik van
drukwerk voor mededelingen zoveel mogelijk te beperken en in
plaats daarvan de nodige info door te mailen. Daarvoor gebruiken
we het e-mailadres dat je opgaf in jouw wriemel-account. Let wel:
we merken dat onze mails vaak in de spam-map terecht komen. Hou
dus zeker die spamfilters in de gaten! Check geregeld jouw
mailbox, want ook de start van de nieuwe inschrijvingen in mei
wordt enkel nog per mail meegedeeld!

Wriemel-je-mee-dag op 19 maart 2021:
Halverwege het wriemeljaar voorzien we een heuse wriemel-jemee-dag, waarbij we de ouders actief laten deelnemen aan een
wriemelles. Niks is leuker dan samen met je zoon of dochter (of
samen met je mama of papa) super vrolijk te wriemelen!
Trek dus die les jouw sportkleren aan en wriemel eens hevig mee!
Hoe de wriemel-je-mee-dag er concreet zal uitzien, laten we jullie
tijdig weten. Begin maar alvast op te warmen, want we vliegen er
stevig in!

Wriemel-Ola!Peloezza!
Meer info volgt. Het wordt sowieso iets om naar uit te kijken!

Geschiedenis van de club:
Wriemel werd in mei 2006 opgericht door Jurjen Maudens en
Aline van den Bosch. Allebei jonge twintigers met een
pedagogisch diploma.
In september 2006 startte de club z’n eerste jaarwerking met
een aanbod van 10 turngroepen, goed voor een 150-tal kinderen.
In de zomervakantie van 2007 breidde Wriemel uit en splitste
zich in Wriemel-turnen en Wriemel-kampen. Zo konden, naast
de wekelijkse turnlessen, ook een 120-tal kinderen tussen 4
en 12 jaar zich tijdens de zomer volledig uitleven in de
Ardense avonturensporten!
In maart 2008 werd de vereniging omgevormd tot een VZW.
Een ideale structuur om nog meer kinderen te laten wriemelen.
Meteen werd ook een derde luik van wriemel opgestart:
Wriemel-skiën.
Inmiddels groeide Wriemel vzw uit tot de omnisportclub die het nu
is met jaarlijks meer dan 600 leden. Tegenwoordig laten we niet
enkel kinderen Wriemelen, maar overtuigen we ook hun hele gezin
met tal van gezinsactiviteiten: kampen, skiën, weekends,…
Daarnaast organiseren we nog zwemlessen, verjaardagsfeestjes
en een heleboel andere leuke momenten.
Kijk op www.wriemel.be en ontdek al onze wriemelactiviteiten!

