
AANBOD KLIMLESSEN 

EN MULTIMOVE
Schooljaar 2018 - 2019

Bouldergym City Lizard - Sint-Niklaas



Welkom! 

Beste klimmertjes, multimovers en ouders

De nieuwe reeks multimove- & klimlessen van

City Lizard Youngsters komt er weer aan!

Wederom bezetten we elke zaterdag klimzaal

City Lizard om jonge multimovers, klimmers

en klimsters hun beest uit te laten! Leef je uit

in een gezellige, familiale en speelse sfeer!
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Het lesaanbod

10.45u – 12.00u

13.00u – 13.45u

14.15u – 15.00u

15.00u – 16.30u

16.30u – 18.00u

Youngsters -12

Multimove 3 – 5j

Multimove 6 – 8j

Youngsters +12 (1)

Youngsters +12 (2)

*Competitieteam: 15.00u – 17.15u



De kalender
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Het bestaande trainersteam

Ook volgend jaar staat het bestaande trainers-

team klaar om alle klimmers en multimovers met

open armen te ontvangen.

Lise, Thomas, Benoit, Jeremy, Lukas & Joris



Het team breidt uit!

We verwelkomen 2 nieuwe trainers! Onze 2

“homegrown” springveren Rob en Ina staan

klaar om het City Lizard Trainersteam te

versterken. Vanaf september begeleiden ze

beiden mee de -12 jarigen.

Rob Ina



Kostprijs

Multimove: €125*

City Lizard Youngsters -12: €250
City Lizard Youngsters +12: €275
City Lizard Youngsters comp.: €320** 

Deze prijs is incl.:

- klimbeurt,

- huur van klimschoenen,

- T-shirt en goodiebag (enkel voor nieuwe

leden)

Deze prijs is exclusief een verzekering bij

KFB* (Zie ‘Goed om te weten - API)

*Voor Multimove zal de prijs inclusief een verzekering zijn

voor tijdens de lessen.

**De prijs voor het competitieteam includeert ook nog een

trainingsboek. Het wedstrijdgeld zit echter niet in dit bedrag.

Meer informatie omtrent de betalingen volgt.



Goed om weten - API

Als club doen we ons best om mee te groeien met de noden

van de maatschappij. Daarom hebben vanaf september 2

API of aanspreekpunten Integriteit klaarstaan voor alle

leden, ouders, trainers supporters,…

Bij Lise en Thomas kan iedereen terecht met eventuele

klachten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag &

pestgedrag maar ook voor de smalltalk over gewrongen

gevoelens of situaties binnen of buiten de club.

Meer info over API’s en (Seksueel) grensoverschrijdend

gedrag vind je via deze link:

http://www.klimenbergsportfederatie.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag

o Lise: lise.paesen@citylizard.be 0499/11 80 75

o Thomas: Thomas@citylizard.be 0471/66 42 41

Thomas Lise

http://www.klimenbergsportfederatie.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
mailto:ise.paesen@citylizard.be
mailto:Thomas@citylizard.be


Goed om weten - KBF

Alle deelnemers aan de klimlessen (Youngsters 9-12,

+12 en competitie team) zijn verplicht een

lidmaatschap af te sluiten bij de Klim- en

Bergsportfederatie.

Hierdoor zijn de younsters volledig verzekerd en

kunnen ze deelnemen aan alle nationale

competities. Hoe lid te worden en alle voordelen van

een lidmaatschap is te vinden via deze link (vergeet

niet VZW City Lizard aan te duiden als club!):

https://leden.klimenbergsportfederatie.be/kbf/ledeni

nfo/lid-worden

https://leden.klimenbergsportfederatie.be/kbf/ledeninfo/lid-worden


Inschrijven*

*Aanmeldingen voor het competitieteam gebeuren via mail: 

joris@citylizard.be

https://goo.gl/forms/TyQBvGQZOSctJfwD2

https://goo.gl/forms/TyQBvGQZOSctJfwD2


Disclaimer

Disclaimer: Bij inschrijving gaan de ouders en deelnemers

automatisch akkoord met de vooropgestelde gedragscodes van de

club. Het niet naleven van de gedragscodes kan schorsing,

uitsluiting of opstarten van tuchtprocedure als gevolg hebben. De

gedragscodes zijn te raadplegen via volgende link:

https://www.dropbox.com/sh/ypv2g9zuglb8rxu/AABojtguq42L1vX5

PtIg3DSMa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/ypv2g9zuglb8rxu/AABojtguq42L1vX5PtIg3DSMa?dl=0

