
 
 

      

Omnisportvereniging FARAO vzw 
Ondernemingsnr: 0476424309 

 

FARAO = FAmiliaal, Recreatief Afwisselend Omnisporten 

Start lessen herfstaanbod 2019: 

Zondag 15 september tot zondag 1 december (10 lessen) Geen les op zondag 27 oktober en 3 november 2019 
Woensdag 18 september tot woe 27 november (10 lessen) Geen les op woensdag 30 oktober 2019 

Start lessen winteraanbod 2020: 

Zondag 5 januari tot zondag 22 maart (10 lessen) Geen les op zondag 23 februari en 1  maart 2020 
      Woensdag 8 januari tot woensdag 18 maart (10 lessen) Geen les op woensdag 26 februari 2020 

Start lessen lenteaanbod 2020:  (andere data voor leren lopen) 

Zondag 19 april  tot zondag 21 juni 2020  (10 lessen)  
      Woensdag 22 april  tot woensdag 24 juni 2020 (10 lessen)  

 

 Info zie achterzijde en webstek:  http://www.omnisport-farao.be 
 

Inschrijvingen:   inschrijvingen.farao@gmail.com       0477/49.11.61 
 

Farao-rekening: BE92 0013 5324 9323 
 

Lidgeld 2020 : 15 € ( max 60 € per gezin) 
S-lidmaatschap 24 op 24u verzekering (wandelen, lopen, fietsen): 30 € 

  

Prijzen cursussen van 10 sessies: 

 1. Start To Run:  in sept. en april voor kinderen (vanaf 7jaar) en op Zo 1/3/2020 voor volwassenen : 15 € 

2. Waterwennen : op zondag 9u en 10u15  of  woensdag  16u: 35 € 

3. Leren overleven : op zondag 9u en 11U15 of woensdag 17u:  35 € 

4. Leren veilig zwemmen en afstandszwemmen: op zondag 9u,10u15,11u15 of woensdag 16u en 17u: 35 € 

5. Prémultimove voor kinderen: 1,5 tot 3 jaar op zondag 9u15: 25 € (10 lessen) of 60€ (3 sessies/10 lessen) 

6. Multimove voor kinderen: 3 tot 8 jaar op zondag 10u15: 25 € (10 lessen) of 60€ (3 sessies/10 lessen) 

7. Kleuterdans: 3 tot 6 jaar op woensdag 16u: 25 € (10 lessen) of 60€ (3 sessies/10 lessen) 

                          (aanpassing prijzen of uren mogelijk tijdens het jaar) 

 

• Wandelen in Gaver domein en omgeving (kaart beschikbaar) 

• U kan zwemmen aan clubtarief (2 euro): op zondag om 9u en inkom tot 9u30 dit tijdens de lesweken en ook 
zondag van 10u tot 11u30u en op woensdag vanaf 16u tot 20u alle weken.  

• clubtarief voor tennis, minigolf…  (3,5 €) op zondag van 10 tot 11u30 en op woensdag vanaf 16u. (vooraf 
reserveren met Gavers: 054/ 41.63.24) 

• Tussenkomst ziekenfondsen voor lidgeld en cursussen is mogelijk 

 

              
 

V.U.: secretariaat: Henri Van Laarhoven, Edingseweg 458, 9500 Geraardsbergen 

http://www.omnisport-farao.be/
mailto:inschrijvingen.farao@gmail.com
http://www.degavers.be/public/
http://www.gsf.be/multimove-voor-kinderen
http://www.geraardsbergen.be/content/content/record.php?ID=963&s_navID=27
http://www.geraardsbergen.be/content/main/home.php


 
 

 

FARAO SPORTAANBOD 
       

ZWEMAANBOD MULTIMOVE KLEUTERDANS START TO RUN SKIREIS 

       

Vanaf 3 jaar of 1 meter Vanaf 3 tot 8 jaar Vanaf 3 jaar tot 6 jaar Vanaf 7 jaar Krokusvakantie 

       

    Kinderen   

  PRE-MULTIMOVE  Lente + Herfstcursus   

       

  Vanaf 18 maanden  Volwassenen   

  tot 3 jaar   Lentecursus   

          

 

https://faraomnisport.wordpress.com/2016/05/20/infobrief-zwemmen/
https://faraomnisport.wordpress.com/2013/07/04/multimove/
https://faraomnisport.wordpress.com/2010/10/08/infobrief-kleuterdans/
https://faraomnisport.wordpress.com/2010/10/08/infobrief-leren-lopen/
https://faraomnisport.wordpress.com/skireis/
https://faraomnisport.wordpress.com/2018/11/17/pre-multimove/

