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Beste leden van SVZ, 
 
Deze maand zijn wij, Amstelhof Sport en Health Club, een sportieve samenwerking aangegaan met 
SVZ. Wij willen mensen uit de regio aanzetten om meer te gaan sporten. Door op gevarieerde wijze 
te sporten wordt er gewerkt aan een gezond en vitaal leven. Binnen het kader van een vitale 
omgeving zien wij daarom de mogelijkheid om met bepaalde verenigingen uit de regio dit ideaal 
verder na te streven. Gelukkig valt jullie vereniging hier ook onder! 
 

Wat betekent dit voor jou? 
Jullie zitten nu volop in het voetbalseizoen, maar ook tijdens het seizoen en in de zomer- en 
winterstop is het belangrijk je conditie op pijl te houden. Dit kan met het speciale 
verenigingenlidmaatschap, waarmee je lekker kan sporten en tegelijkertijd een sponsorbedrag 
verzamelt voor de vereniging!  
 

Blijf fit én steun je club! 
Speciaal met het verenigingenlidmaatschap kun je per 1 maart 2016 onbeperkt starten met sporten 
bij Amstelhof. Met dit lidmaatschap kun je gedurende alle openingsuren gebruik maken van alle 
faciliteiten, waaronder: fitness, groepslessen, zwembad, tennis, squash en golf!  
Tegelijkertijd spaar je elke maand € 5,00 voor de vereniging, dat is dus €60,00 per jaar! 
 

Tarieven 
Lid van SVZ     : €50,50 per maand (normaal €78,00) 
Toevoeging van kind    : €15,00 per maand  
 

Om tegelijkertijd je vereniging te steunen spaar je, per contract dat wordt afgesloten,  
maandelijks € 5,00 euro voor SVZ als sponsorgeld! Dat is dus € 60,00 per jaar! 
 

Voorwaarden 
- Kinderen (onder de 18 jaar) kunnen alleen lid worden i.c.m. één van de ouders. 
- Het lidmaatschap dient te worden afgesloten voor een periode van 12 maanden. 
- Bij aanmelding dient het lid een geldig knvb/clubpas van SVZ te laten zien. 
 

Heb je vragen of wil je meer informatie over overstappen vanuit een rittenkaart of ander 
lidmaatschap? Stuur een email naar: suzanne.kempen@amstelhof.com of bel naar: 0297-531855. 
 
Blijf fit en steun je club! 
 
Met sportieve groet, 
 
SVZ en Amstelhof Sport & Health Club 
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