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SSV Oud-Charlois
Beste kinderen, ouder(s) en verzorger(s),
Dit boekje is bedoeld om u te informeren over SSV Oud-Charlois. Welke sporten wij
aanbieden, locaties, tijden en kosten.
Er vinden regelmatig veranderingen plaats, maar u kunt altijd terecht bij de
vakleerkracht gym voor de laatste informatie. Heeft u een vraag over een bepaalde sport
kunt u ook bij de trainers terecht tijdens de trainingstijden.
U kunt ook informatie vinden over het ‘Jeugdsportfonds’. Dit is een subsidie voor
gezinnen die het financieel wat minder breed hebben. Voor deze gezinnen kunnen wij het
JSF aanvragen, waardoor het kind gratis kan sporten.
Omdat de afstand van huis naar een sportvereniging vaak een drempel is om lid te
worden, brengt de SSV de sportverenigingen naar de kinderen toe. De SSV heeft
daarnaast ook de functie om verenigingssport en sportparticipatie binnen de wijk te
verbeteren. Obs de Triangel is in 2010 met SSV Oud-Charlois gestart en alle kinderen uit
de wijk zijn welkom.
De kinderen krijgen les van clubtrainers, worden lid van de sportvereniging en spelen
uiteindelijk mee in de reguliere competitie. Dit allemaal, terwijl de trainingslocatie in de
wijk en dus in de buurt blijft.
Om te kijken of een kind een sport leuk vindt, zijn er proeftrainingen. Hoeveel dit er zijn
is per sport verschillend en staat daarom per sport beschreven.
Wilt uw kind lid worden van een van onze aangesloten verenigingen dan kunt u
dit aangeven bij de vakleerkrachten gym van uw school.
In Oud Charlois zijn er momenteel 4 verenigingen actief binnen de SSV:





Abdel-Kwan (taekwondo)
SV Thor (turnen)
Budosport John van Eerdenburg (judo)
Free to move (dans en breakdance)

Veel sportplezier gewenst!
Namens de coördinatoren van SSV Oud-Charlois
Contactpersonen OBS de Triangel
Rocky van Beveren
Bastian Zoon
Contactpersonen Wilhelminaschool
Jeroen Magnee
Contactpersonen Ibn-I Sina
Isad Latic

Taekwondo – Abdel-Kwan Rotterdam
Taekwondo is een beschaafde sport waarin je op een positieve manier je
energie kwijt kunt. Discipline, doorzettingsvermogen, moed, respect,
teamgeest, zelfvertrouwen en zelfbeheersing zijn belangrijke
sleutelwoorden in Taekwondo.
Taekwondo betekent letterlijk “de manier van de voet en vuist”, de wijze
van het trappen en stoten waarbij “Tae” voet of schop betekent, “Kwon”
vuist of stoot en “Do” de methode of manier.
Internetlink:
Trainer:
Trainingstijden:

Locatie:
Proeftraining:
Contributie:
Kledingvoorschrift:

www.abdelkwan.nl
Abdel-Karim Maghnouj
Maandag en donderdag
18.00 uur - 19.00 uur (5 t/m 8 jaar)
19.00 uur - 20.00 uur (8 jaar en ouder)
Woensdag
18.30 – 20.00 (7 jaar en ouder) Kinderen langer dan 2 jaar lid
Gymzaal aan de Quackstraat (OBS de Triangel)
2 keer. Op ieder moment kan uw kind instromen.
€100,- per 6 maanden
Gymschoenen en sportieve kleding verplicht.

Let op! De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van hun
kinderen. Dit wordt niet vanuit de school/vereniging gedaan.

Turnen – Sv Thor
Turnen is voor jongens en meisjes. Grote Nederlandse voorbeelden zijn Epke Zonderland
en Verona van de Leur.
Internetlink:
Trainsters:
Trainingstijden:

Locatie:
Proeftraining:
Contributie:

www.svthor.nl

Marluza Inácio da Silveira en Denise Pires
Dinsdag
16.00 uur – 17.00 uur 4 t/m 6 jaar (VOL!)
17.00 uur – 18.00 uur 7 t/m 8 jaar (VOL!)
18.00 uur – 19.00 uur 9 t/m 11 jaar (VOL!)
19.00 uur – 20.00 uur 12+ jaar
Gymzaal aan de Quackstraat (OBS de Triangel)

€17,- per maand (automatische incasso)
€5,- inschrijfgeld (eenmalig!)
€5,06,- per kwartaal bondscontributie (kosten voor de turnbond,
daardoor zijn leden van de vereniging verzekerd voor ongevallen en
aansprakelijkheid)
Lidmaatschap is voor 1 schooljaar, 1 maand opzegtermijn (schriftelijk opzeggen).
Kledingvoorschrift: Turnpakje en turnschoenen
(Kleding en schoenen zijn te bestellen via SV Thor)

Judo – Budosport John van Eerdenburg
Judo is een sociale sport, waarbij je rekening moet houden met elkaar.
Judo is er voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar.
Je leert bij judo gebruik te maken van je eigen mogelijkheden.
Iedereen kan dus een goede judoka worden.
Met judo krijg je meer zelfvertrouwen,
Je wordt sterker en leert een verdedigingssport!
Internetlink:
Trainer:
Trainingstijden:

www.budosportjohnvaneerdenburg.nl
John van Eerdenburg
Woensdag
15.00 uur – 15.45 uur groep 1 t/m 3
15.45 uur – 16.30 uur groep 4 t/m 8

Locatie:
Proeftraining:
Contributie:
Kledingvoorschrift:

Gymzaal aan de Quackstraat (OBS de Triangel)
2 keer. Op ieder moment kan uw kind instromen.
€180,- voor een schooljaar
Judopak is te koop via de vereniging. Voor de proeftrainingen kan
uw kind een pak lenen.
Training op de club: Kijk voor tijden op de site of vraag het aan de trainer.

Dansen en breakdance – Free to Move!!
Wil jij lekker dansen en bewegen op muziek en stoere Moves leren? Hip-Hop, Urban,
House, Trap, Afrobeat, R&B het komt allemaal langs. Lijkt het je wat? Kom dan gezellig
bij ons op STREETDANCE!!
NIEUW!!! Nu ook BREAKDANCE!! Wil je toffe trucs leren zowel staand als op de grond.
Onze Breakdance docent zal je helpen en je wekelijks trainen om een echte BBoy of Bgirl
te worden. Ervaring is niet nodig. We gaan je alles leren in de les.
Internetlink:
Trainsters:
Email:
Telnr.:

www.freetomove.nl
Chantalle Chapusot
info@freetomove.nl
06-51068172

Trainingstijden:

Donderdag
16.30 uur – 17.15 uur groep 1 t/m 3
17.15 uur – 18.00 uur groep 4 t/m 8
18.00 uur – 19.00 uur alle leeftijden breakdance

Locatie:

Gymzaal aan de Natersweg (Wilheminaschool)

Proeftraining:

2x gratis proeftrainen

Contributie:

€20,- per maand
€15,- inschrijfgeld (eenmalig, hiervoor krijgen de kids een Free to
Move!! Shirt)

Lidmaatschap is voor 1 schooljaar, 1 maand opzegtermijn (schriftelijk opzeggen).
Kledingvoorschrift: Makkelijk zittende kleding / Gymschoenen
U kunt samen met uw kind naar de gymzaal aan de Natersweg gaan. Daar is de dansjuf
die u alles kan vertellen over lid worden van dansen, inschrijven en dergelijke.

“Alle

kinderen moeten kunnen sporten”

Jeugdsportfonds
Het jeugdsportfonds (JSF) is de oplossing voor kinderen, die om financiële redenen geen
lid kunnen worden van een (school)sportvereniging. Het JSF vergoedt de contributie van
de (school)sportvereniging.
Maximumbedrag
Het jeugdsportfonds kan maximaal € 225,00 vergoeden per jaar. Er is wel een
voorwaarde. Dat is dat er maar één keer per jaar een aanvraag gedaan kan worden voor
één vereniging. Als uw kind twee sporten wil doen, is het raadzaam om de duurste te
laten betalen door het JSF.
Welke ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van het jeugdsportfonds?

Ouders/verzorgers die gebruik maken van de SoZaWe (kopie nodig).

Ouders/verzorgers waarbij het gezinsinkomen maximaal 120% van het wettelijk
geldende minimum bedraagt; € 1375,00 voor een alleenstaande ouder en € 1550,00
voor een echtpaar.

Belangrijke andere spelregels:
- De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair, in uw geval is dit
Rocky van Beveren of Bastian Zoon, vakleerkrachten gym obs de Triangel.
- Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot en met 17
jaar en woonachtig in Rotterdam.
- De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging.
- Commercieel aanbod, diplomazwemlessen, sportkleding, attributen, jeugdkampen
en extra lessen/activiteiten gericht op talentontwikkeling worden door het
Jeugdsportfonds Rotterdam niet vergoed.

Indien u voldoet aan de criteria en gebruik wilt maken van het JSF, dan kunt u de
“ouderkaart Jeugdsportfonds Rotterdam” invullen en samen met een kopie van uw
loonstrook of SoZaWe contact opnemen met Rocky van Beveren en/of Bastian Zoon.

Let op! Het bovenstaande is onder voorbehoud, want het JSF kan maar voor een beperkt
aantal leden betalen. Degene die zich als eerste hiervoor aanmeldt, komt
als eerste in aanmerking.

