Regels met betrekking tot het lidmaatschap van
Gymnastiek Vereniging Noordeloos:
1. Een lid moet zich schriftelijk aanmelden, het lidmaatschap is
persoonlijk.
2. Een lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. Om lid te worden
dient men het aanmeldingsformulier (te verkrijgen bij de leiding of via
onderstaand emailadres) in te vullen en in te leveren bij de leiding of
de ledenadministratie.
3. Niet-leden zijn welkom om twee keer een gratis proefles te volgen.
Zonder inschrijving bij de vereniging is deelname aan de lessen
geheel op eigen risico.
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het
verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met
31 juli van het volgende jaar. In de maanden juli en augustus wordt er
geen les gegeven.
5. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail, voor
het einde van het verenigingsjaar (vóór 31 mei) worden gedaan bij de
ledenadministratie. Voor peuters/kleuters is het mogelijk om per 1
februari of per 1 augustus het lidmaatschap te beëindigen.
6. Het is alleen mogelijk om betalingen per half jaar of per jaar te doen.
Dit kan aangegeven worden op het aanmeldingsformulier. Mocht u de
betalingsfrequentie tussentijds willen wijzigen, dan graag per mail
doorgegeven via onderstaand e-mailadres.
7. Aan het begin van een nieuw verenigingsjaar (september) ontvangen
de leden per mail de factuur voor de te betalen contributie over het
lopende verenigingsjaar. Degenen die per halfjaar betalen,
ontvangen in februari de factuur voor de 2e termijn.
8. Indien men automatische betalingen wil doen, dan moet dit door het
lid of de ouders/verzorgers van het lid zelf via de bank of internet
geregeld worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet men er
zelf voor zorgen dat dit stopgezet wordt.

9. De betalingstermijnen zijn als volgt:
• Per jaar: € 190,00 (Fit & Fun)
€ 130 ,00 (gym)
€ 130 ,00 (streetdance)
binnen 30 dagen na factuurdatum overmaken op de
bankrekening van GVN .
• Per half jaar:
het 1e gedeelte € 85,00 (Fit & Fun)
€ 65,00 (gym)
€ 65,00 (streetdance)
binnen 14 dagen na factuurdatum overmaken op de
bankrekening van GVN .
10. Het bankrekeningnummer van Gymnastiek Vereniging Noordeloos is:
NL 79 RABO 034.63.28.403. Bij de overschrijving de voor- en
achternaam van het lid vermelden en het betreffende verenigingsjaar.
11. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen van
bovengenoemde regels af te wijken.
12. Bij vragen kan er contact opgenomen worden met ondergetekende of
een van de andere bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van GVN
Alice Simons (penningmeester en ledenadministratie)
Nieuwendijk 14
4225 PE Noordeloos
tel. 0183-588824
e-mail: gymbestuur@hotmail.com
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