Chr. Gymnastiekvereniging

Adres:
Tel.:
Email:
Website:
Bank:

Witte Klok 3/1, 1068 ED Amsterdam
020-6194813 / 06-51939936
vlugenvaardigosdorp@gmail.com
www.vlugenvaardigosdorp.nl
NL44 INGB 0005 0606 88

Namens het bestuur van Vlug en Vaardig Osdorp heten wij u van harte welkom op onze vereniging. Wilt u voor aanmelding het
onderste gedeelte van dit formulier, ingevuld en ondertekend op het eerstvolgende lesuur inleveren. Voor een jeugdlid is
ondertekening door ouder, voogd of verzorger verplicht. Na inlevering van dit strookje ontvangt u via het ledensecretariaat een
nota voor de betaling van de contributie.

De contributie is gebaseerd op jaarbasis en deze wordt berekend over de periode van 1 september tot en met 30 juni. Per lidmaatschap
wordt 10,00 euro inschrijfgeld geheven. Indien betaling per jaar bezwaarlijk is, kan dit uiteraard zonder enig bezwaar onzerzijds in
overleg geregeld worden. Echter niet telefonisch. U dient voor een betalingsregeling wel een bank- of postbankrekening te hebben.
Voor een betalingsregeling brengen wij 5 euro kosten in rekening.

Beëindiging lidmaatschap: Het lidmaatschap eindigt op 30 juni en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij u schriftelijk bij het
ledensecretariaat het lidmaatschap voor 31 mei heeft opgezegd.
Opzeggingen door u bij de leiding van het lesuur worden door ons niet verwerkt.
Indien u niet tijdig heeft opgezegd bent u de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. Indien u eerder opzegt dient
evengoed de contributie volledig betaald te worden tot het einde van het seizoen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.vlugenvaardigosdorp.nl of mail naar vlugenvaardigosdorp@gmail.com

Ondergetekende gaat ook akkoord met de algemene voorwaarden (zie ook achterzijde).

Als lid van C.G.V. Vlug en Vaardig Osdorp wil ingeschreven worden:
Voornaam:

Achternaam:

Man / Vrouw

Geboortedatum:

Straat:

Huisnr:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:_

Mobiel:

Handtekening

Emailadres:

Door leiding in te vullen:

Naam leiding:
M.i.v.:

Lesdag:

Lesuur:_

Lesrooster
Gymlokaal Akerwateringstraat nr 2 (t/o achteringang Supercoop)
contributie per seizoen (exclusief lidmaatschap van de KNGU):
Maandag

15.45 - 16.45 uur
16.45 - 17.45 uur
17.45 - 18.45 uur

Turnen meisjes 6 t/m 8 jaar
Turnen meisjes 9 t/m 11 jaar
Turnen meisjes vanaf 12 jaar

€ 130,- *
€ 130,- *
€ 130,- *

Dinsdag

16.15 - 17.15 uur
17.15 - 18.15 uur
17.15 - 18.45 uur
18.30 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Kleutergym meisjes en jongens 3 tot en met 6 jaar
Turnen meisje vanaf 7 jaar
Turnen meisjes vanaf 7 jaar (anderhalf uur)
Selectie turnen meisjes (anderhalf uur)
Ontspanningsgymnastiek dames 50+ (zaal 2)

€ 130,- *
€ 130,- *
€ 195,- *
€ 195,- *
€ 130,- *

Woensdag

17.30 - 19.00 uur

Selectie turnen meisjes (anderhalf uur)

€ 195,- *

Donderdag

16.45 – 17.45 uur
18.00 - 19.00 uur

Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar
Streetdance meisjes en jongens

€ 130,- *
€ 130,- *

Vrijdag

19.00 - 20.00 uur

Turnen dames & heren vanaf 13 jaar

€ 130,- *

* Bovenstaande contributie bedragen zijn exclusief het verplichte lidmaatschap van de
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) (deze bedraagt tot 16 jaar € 21,40 en vanaf
16 jaar € 26,20 per lid, per seizoen).
Kleding turnen: Bij deelname aan de lessen, wedstrijden of activiteiten is het dragen van het
clubtenue verplicht. Kleding van meisjes/dames: driekleurig turquoise turnpakje met lichtblauwe en
donkerblauwe baan. Kleding jongens/heren: blauw t-shirt met Vlug en Vaardig logo en blauwe korte
broek. Turnpakjes, t-shirts, korte broek en club-trainingspakken zijn te bestellen bij Mevr. C. Slot, tel
020-6194813, of bij de trainer op het lesuur.
Kleding overige lessen: Bij de overige lessen zoals ontspanningsgymnastiek, hiphop en kleutergym is
de kledingkeuze vrij.
Attentie:
Bij een handicap verzoeken wij u de leiding hiervan in kennis te stellen, zodat er tijdens de les rekening mee gehouden kan worden.
Wedstrijden:
Jaarlijks wordt minimaal 1 wedstrijd voor alle turn- en dansleden georganiseerd. Dit kan een onderlinge wedstrijd zijn een wedstrijd met
andere verenigingen in en rond Amsterdam. Door aangesloten verenigingen van de K(oninklijke) N(ederlandse) G(ymnastiek) U(nie)
worden bovendien gedurende het seizoen turnwedstrijden georganiseerd. Deelname kan individueel of in groepsverband plaatsvinden,
maar is niet verplicht.
De vereniging is met haar leden aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. De bondscontributie bedraagt per
seizoen € 21,40 euro per lid tot 16 jaar en € 26,20 voor leden vanaf 16 jaar. De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door de
KNGU vastgesteld en kan daardoor ook wijzigen in de toekomst.
Statuten en Huishoudelijk Reglement:
Leden en ouders / verzorgers van jeugdleden kunnen tegen kostprijs een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement
aanvragen.
Tot dusver de belangrijkste gegevens. Wij hopen dat u of uw kind(eren) een prettige tijd bij onze vereniging zal hebben. Met ideeën,
suggesties, vragen maar ook met problemen kunt u altijd bij het bestuur terecht.
Hun namen kunt u vinden op onze website: www.vlugenvaardigosdorp.nl
Voor informatie over de lessen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:
Mevr. C. Slot:. 020-6194813 of Mevr. E. van Heiningen 06-51939936.

