Geachte Mevrouw/Mijnheer
U heeft uw kind aangemeld als lid van onze vereniging VDO - Turnlust. Namens bestuur en leiding
heten wij u en u van harte welkom bij onze vereniging.
In deze brief willen wij u enige informatie verschaffen met betrekking tot de betalingen van contributie,
inschrijfgeld en verenigingsregels.
De contributie en de bedragen bij inschrijving, inschrijfgeld en de bondscontributie, worden omstreeks
de 23ste van de maand van uw rekening afgeschreven. Bij inschrijving dient u hiertoe het
machtigingsformulier automatische incasso te ondertekenen.
De contributie bedraagt € 150,00 per jaar voor alle recreatieleden.
Voor Plusgroep- en Selectieleden geleden andere contributiebedragen.
Deze jaar contributie wordt verdeeld in 12 gelijke maanden van € 12,50
U betaalt derhalve gedurende de vakantieperioden gewoon contributie.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 6,00
Eenmaal per maand bent u K.N.G.U. Bondscontributie verschuldigd.
De K.N.G.U bondscontributie is voor 2021 vastgesteld op € 1,90 per maand voor leden tot 16 jaar en
€ 2,40 voor leden vanaf 16 jaar. De bondscontributie wordt door de KNGU op 1 januari van het
kalender jaar vastgesteld. De bondscontributie wordt eveneens eenmaal per maand samen met de
verenigingscontributie per automatische incasso geïnd.
Wilt u uw lidmaatschap weer opzeggen dan doet u dat in overeenstemming met onze reglementen
schriftelijk, per brief of per email, aan de ledenadministratie: (ledenadmin@vdo-turnlust.nl
“De opzegtermijn is per kwartaal, d.w.z. wanneer u kenbaar maakt geen lid meer te willen

zijn van de vereniging, dient u tot het eind van het lopende kwartaal contributie te betalen,
ongeacht of men de les(sen) nog bezoekt of niet.”
Nog even een paar verenigingsregels:
Schoenen:
Gym- of turnschoenen met “witte” zool
Haren:
Lange haren in een staart of vastgebonden
Sieraden:
Het dragen van sieraden is niet toegestaan
Leiding:
De zaalleidster(s) is (zijn) in het bezit van een C-licentie van de KNGU
De zaalleidster(s) en hulpleidster(s) volgen regelmatig bijscholingscursussen
georganiseerd door het KNGU.
De leiding heeft het recht om personen de toegang tot de gymzaal te ontzeggen bij
ongeregeldheden of contributie achterstand.
Ooievaarspas:
Gebruikers van de Ooievaarspas kunnen gebruikmaken van de 100% of 50% vergoedingsregeling.
De Ooievaarspas regeling is per kwartaal. De pas dient in de eerste week van het kwartaal ter
verzilvering te worden aangeboden.
Heeft u nog vragen, bel of e-mail dan even met onderstaande bestuursleden of de ledenadministratie.
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