Het bestuur van G.V. Volharding heet je van harte welkom bij onze vereniging!
Veilig Sport Klimaat:
Binnen Volharding vinden wij het belangrijk om iedereen op een sociaal veilige manier te laten sporten. Om dit te
kunnen waarborgen hebben wij een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan is de leidraad van ons beleid voor het
creëren en behouden van een sociaal veilige sportomgeving.
Ook willen wij omgangsregels voor leden, begeleiders en vrijwilligers en andere betrokkenen hanteren en uitdragen
om overschrijding van grenzen te voorkomen. Deze kun je terugvinden op onze website: https://www.volhardinghout-blerick.nl/veilig-sportklimaat/gedragsregels.
Privacyverklaring:
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dat is de nieuwe
privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen. Informatie hierover hebben wij
verzameld in onze Privacyverklaring die je op onze website kunt vinden. Heb je nog vragen hierover? Neem dan
contact op en stuur een e-mail naar privacy@volharding-hout-blerick.nl.
Contributie:
Het contributiejaar loopt van februari t/m januari daaropvolgend.
De contributie is gebaseerd op (minimaal) 40 leseenheden per jaar.
De contributie voor 2020 is als volgt vastgesteld:
Gymnastiek/dansen/body & fit/Zumba/Pilates:
Turnen (één leseenheid = 1 ½ uur):
Freerunnen:

Jeugdleden t/m 15 jaar
Leden vanaf 16 jaar
Jeugdleden t/m 15 jaar
Jeugdleden t/m 12 jaar
Jeugdleden vanaf 13 jaar

€
€
€
€
€

74,00
113,00
111,00
190,00
220,00

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50.
De contributie voor steunende leden bedraagt € 10,00.
Contributiebetalingen:
De contributie bij Volharding wordt geheven middels AUTOMATISCHE INCASSO en wordt per half jaar vooraf geïnd:
voor de periode feb/juli wordt de contributie begin februari geïnd, voor de periode aug/jan wordt de contributie
begin september geïnd.
Voor deze incassoregeling heeft Volharding een overeenkomst gesloten met de Rabobank.
Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of ouders c.q. verzorgers van de jeugdleden zich mee
te werken aan de uitvoer van deze incassoregeling.
Een automatische afschrijving kan pas plaats vinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor heeft
gegeven. Vul je GEGEVENS in op de DOORLOPENDE MACHTIGING en plaats je HANDTEKENING.
De eerste keer zal het bedrag worden aangepast aan de resterende periode en worden verhoogd met het
inschrijfgeld. Bij opzegging van het lidmaatschap stopt de incasso automatisch.
Contributiereglement:
Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt géén restitutie verleend.
Bij afmelding voor 'n lesuur wordt géén restitutie verleend.
Opzegging van het lidmaatschap dient tijdig (vóór het innen van de halfjaarlijkse contributie) en schriftelijk te
gebeuren. Hiervoor kan een afmeldingsformulier gedownload worden via de website van Volharding of tijdens de
les worden gevraagd bij de leiding. Ook kan dit door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie
(ingecrienen@ziggo.nl).
Gymnastiekvereniging Volharding is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU). Elk lid van
Volharding is ook lid van de KNGU. De contributie van Volharding is inclusief de bondscontributie. Volharding is
deze bondscontributie vooraf verschuldigd aan de KNGU. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal de KNGU geen
bondscontributie restitueren.
Voor meer informatie zie ook onze website: www.volharding-hout-blerick.nl.

