INSCHRIJVEN
Wilt u lid worden, dan krijgt u na de proefles het inschrijfformulier mee. Daarop vult de lesgever in wanneer
de proefles was en bij welke les u wordt ingedeeld. U vult zelf de rest van het formulier volledig in en levert
het in bij de lesgever of ledenadministratie (Marieke van der Heijden, Hof 25, 5103 KJ Dongen,
ledenadministratie@diadongen.nl)
Op het inschrijfformulier kunt u bijzonderheden vermelden, deze kunnen belangrijk zijn voor de lesgevers om
te weten, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, concentratieproblemen, beperkingen, thuissituatie.
Wij gaan vertrouwelijk om met wat u ons meldt en zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de administratie
en activiteiten van DIA (mail tbv wedstrijden of trainingswijzigingen, notulen ALV e.d.) Uw gegevens worden
niet aan derden verstrekt.
CONTRIBUTIE
Contributie per kwartaal
voor de periode Q1 en Q2- 2018
(Q1=Jan - Mrt & Q2=Apr -Jun 2018)
Tot 16 jaar
16+
1.5 uur tot 16 jaar
1.5 uur 16+
2x trainen tot 16 jaar
2x trainen 16+
Club Special
(Gym voor mensen met een beperking
(18+)
Genoemde bedragen zijn per kwartaal. Voor

€
€
€
€
€
€
€

33
34
43
44
58
59
25

ieder

Contributie per kwartaal voor de periode
Q3 en Q4-2018 (Q3=Jul-Sept & Q4=Okt-Dec-2018)_
& Q1 en Q2- 2019 (Q1=Jan- Mrt & Q2=Apr-Jun 2019)
Tot 16 jaar
€ 34,50
16+
€ 36
1.5 uur tot 16 jaar
€ 44,50
1.5 uur 16+
€ 46
2x trainen tot 16 jaar
€ 60
2x trainen 16+
€ 62
Club Special
€ 25
(Gym voor mensen met een beperking
(18+)
nieuw lid geldt eenmalig een inschrijfgeld van € 10,00.

WIJZE VAN BETALEN
Op het inschrijfformulier dient u aan te geven dat u de vereniging machtigt om de contributie van uw
rekening af te schrijven. De contributie wordt in vier termijnen geïnd, begin januari, april, juli, oktober,
telkens voor het erop volgende kwartaal. De bondscontributie is hierin verrekend. De eerste incasso zal
binnen een maand na inschrijven ingezet worden voor het (deel van het) lopende kwartaal .Bij niet tijdig
voldoen van de contributie wordt het recht op volgen van de lessen ingetrokken. Onze gegevens voor de
incasso: Rabobank; Gymnastiekvereniging DIA, Incassant ID NL77ZZZ402716710000
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend bij de ledenadministratie (schriftelijk of per e-mail).
Opzeggingen dienen minimaal één maand voor de eerstvolgende incasso (dus voor 1 december, 1
maart, 1 juni, 1 september) bij de ledenadministratie bekend te zijn. De automatische incasso stopt
dan per de laatste datum van het lopende kwartaal; restitutie van reeds betaalde contributie vindt niet plaats.
LESSEN
U vindt op onze site het lesrooster en de agenda, daar worden de trainingsdata vermeld en ook de dagen dat
er niet getraind wordt.
Een vriendelijk verzoek aan de ouders/verzorgers die hun kind komen brengen en halen: om de lessen
optimaal te laten verlopen, is het wenselijk voor en na de les niet te lang in de zaal aanwezig te zijn. Indien u
uw kind graag een keer ziet turnen/gymmen, dan is hier gelegenheid toe in de jaarlijkse onderlinge wedstrijd,
of in overleg met de leiding. Afmeldingen voor verzuim van meerdere lessen (door bijvoorbeeld blessure,
ziekte, vakantie) kunnen aan de leiding worden doorgegeven. Lessen kunnen niet ingehaald worden behalve
op de door de vereniging ingezette inhaallessen als we niet in de gymzaal kunnen vanwege andere activiteiten
ingepland door de gemeente.
KLEDING
Meisjes: blauw-wit-rood turnpak (alleen voor turnen)
Jongens: blauwe korte broek en wit shirt/bij meedoen aan wedstrijden het DIA Shirt.
Turnpakjes en broekjes en turnschoenen zijn verkrijgbaar bij Van Delft Sport. Tweedehands
turnpakjes/broekjes worden via de website aangeboden. Jongens shirts op aanvraag bij het bestuur.

INFORMATIE
Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website: WWW.DIADONGEN.NL met informatie
over o.a. groepsindeling, adressen gymzalen, bestuursleden, activiteiten. U kunt ook inlichtingen
vragen bij de secretaris/ledenadministratie:Marieke van der Heijden, secretaris@diadongen.nl of
ledenadministratie@diadongen.nl
Gymnastiek Vereniging “D.I.A.” is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie)

