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WELK
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Aan de nieuwe leden, ouders /verzorgers
Het bestuur heet u van harte welkom bij de Vlissingse Turn Vereniging, kortweg VTV genaamd.
Om kennis te maken met onze vereniging mag u twee achtereenvolgende weken een gratis training volgen.
Als u daarna besluit lid te worden van VTV krijgt u een inschrijfformulier mee van de leiding. Dit formulier graag
tijdens de volgende training ingevuld en ondertekend weer inleveren bij de leiding.
Graag brengen wij u daarbij nog de volgende punten onder de aandacht:
CONTRIBUTIE
De jaarcontributie is verdeeld over 12 maanden, daarom moet er ook in vakantieperiodes contributie betaald worden.
De verenigingscontributie bedraagt :
e

e

1 t/m 3 uur per week
e
Vanaf 4 uur en meer

€ 9,- per uur per maand + Bondscontributie
€ 7,- per uur per maand + Bondscontributie

De in rekening te brengen Bondscontributie bedraagt per maand :
Jeugdleden < 16 jaar
Leden vanaf 16 jaar

€ 2,- per maand
€ 2,50 per maand

Middels de contributiebetaling bent u tevens automatisch lid van de Kon. Ned. Gymnastiek Unie, de KNGU.
Op onze website, en op de site van de KNGU ( www.kngu.nl ) kunt u lezen wat dit lidmaatschap inhoudt.
Voorbeelden jeugdleden < 16 jaar:
1 uur per week :
€9,2,5 uur per week :
2,5x €9,3 uur per week :
3x €9,3,5 uur per week :
3x €9,- + 0,5x €7,5 uur per week :
3x €9,- + 2x €7,0,75 uur per week :
0,75x €9,(peutergym / kleuterritmiek)
Voorbeelden leden 16 jaar en ouder :
1 uur per week :
€9,1,25 uur per week :
1,25x €9,2 uur per week :
2x €9,3 uur per week :
3x €9,3,5 uur per week :
3x €9,- + 0,5x €7,5 uur per week :
3x €9,- + 2x €7,-

+ €2,- =
+ €2,- =
+ €2,- =
+ €2,- =
+ €2,- =
+ €2,- =

contributie per maand
€ 11,€ 24,50
€ 29,€ 32,50
€ 43,€ 8,75

+ €2,50 =
+ €2,50 =
+ €2,50 =
+ €2,50 =
+ €2,50 =
+ €2,50 =

contributie per maand
€ 11,50
€ 13,75
€ 20,50
€ 29,50
€ 33,€ 43,50

Voor vragen over de hoogte van de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester dhr. D. de Kam,
e-mail penningmeester@vtv-vlissingen.nl
Voor overige vragen over de contributiebetaling kunt u contact opnemen met de contributieadministratie,
mevr. E. Koole, telefoon 473736 (maandag t/m vrijdag na 18.00 uur, niet in het weekend), of per e-mail
contributie@vtv-vlissingen.nl
BETALING VAN DE CONTRIBUTIE
VTV werkt niet met automatische incasso’s. U dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie
( maandelijks en vooraf ) op één van onderstaande rekeningnummers:

 ING
 ABN-AMRO

IBAN: NL34 INGB 0000 4066 14

t.n.v. penningmeester VTV te Vlissingen

IBAN: NL57 ABNA 0810 8010 00

t.n.v. penningmeester VTV te Vlissingen

Om het werk voor onze ledenadministratie zo makkelijk mogelijk te maken, de contributiebetaling graag:
- o.v.v. de volledige naam van het lid waarvoor wordt betaald (betaling per lid, niet per gezin)
- d.m.v. een maandelijkse automatische periodieke betaling; zo betaalt u altijd op tijd en heeft u toch volledige
controle over uw betaling
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SCHOOLVAKANTIES
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Als bovenomschreven moet de contributie ook tijdens de
vakanties wel worden doorbetaald.

KLEDING
Voor de aanschaf van VTV turnpakjes kunt u contact opnemen met mevr. Jolanda Riemens, Suze Groeneweglaan
79 in Vlissingen, telefoon 06 – 1262 7002 (uitsluitend van maandag t/m vrijdag na 19.00 uur).
Danskleding wordt per dans aangepast en door de betreffende leiding zelf geregeld. Dit is ca. 2x per seizoen aan
de orde en het streven is hierbij om de kosten zo laag mogelijk te houden. De richtlijn hierbij is ca. € 20,- tot € 30,per seizoen.
Ook de wedstrijdkleding voor de acrogym en de turnselecties gaat in eerste instantie via de betreffende leiding.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP en ADRESWIJZIGINGEN
Opzeggingen en adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de
ledenadministratie, p/a secretariaat, Nieuwendijk 19, 4381 BV Vlissingen, e-mail: leden@vtv-vlissingen.nl
Vergeet ook niet even uw leiding in te lichten en de contributiebetaling ZELF stop te zetten.

STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Onze Statuten en Huishoudelijk reglement kunt u downloaden van onze website. Hierin staan onder andere
beschreven de organisatie van de vereniging en de rechten en plichten van de leden.

EVENEMENTEN
Regelmatig worden er binnen de vereniging diverse evenementen georganiseerd, zoals wedstrijden, demonstraties,
sinterklaas- en kerstfeest en andere jeugdactiviteiten etc.
Informatie hierover wordt verspreid in de klassen, wordt vermeld op onze website of kunt u vinden in het clubblad
wat bij u thuis bezorgd wordt.
Bij veel van deze evenementen worden door onze medewerkers foto’s gemaakt, welke kunnen worden
gepubliceerd op onze website. Door het ondertekening van het inschrijfformulier gaat u accoord met het maken
van foto’s en publicatie hiervan.

Eventuele VERDERE INFORMATIE kunt u verkrijgen bij:
Hoofdleiding dans
Hoofdleiding gymnastiek

: Gina Boogaard, telefoon 419 668
: Marion van Belzen, telefoon 461 722

ginaboogaard@zeelandnet.nl
mck@zeelandnet.nl

Tevens is er op onze social media veel aanvullende informatie verkrijgbaar, zoals een totaal overzicht van alle
lessen en foto’s van activiteiten:

WWW.VTV-VLISSINGEN.NL
WWW.FACEBOOK.COM / VTVVLISSINGEN
DE LEIDING VAN UW GROEP IS:
Naam

: ……………………………………….

Adres

: ……………………………………….

Tel.

: ……………………………………….

Tot slot wensen wij u een prettige en sportieve tijd bij onze vereniging.
Bestuur Vlissingse Turn Vereniging

