Aan onze nieuwe leden,
Hierbij heten wij u, of uw kind, van harte welkom als lid van onze vereniging. Wij hopen dat u met veel
plezier aan de lessen zal deelnemen. Door u aan te melden bij Gymnastiekvereniging S.J.Z. gaat u
akkoord met de richtlijnen en voorwaarden.
Naast onze sportlessen organiseren wij diverse activiteiten. Uw / jullie hulp is daar zeer welkom bij.
Als u lid wilt worden van S.J.Z. verzoeken wij u het inschrijfformulier in te vullen en gescand toe te
sturen naar ledenadminstartie@sjzgym.nl, of af te geven in de les bij de leiding.
Na registratie in het ledenbestand ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Richtlijnen
Voor uw veiligheid of die van uw kind volgen hieronder enkele richtlijnen die in onze vereniging van
kracht zijn:
 Er mogen tijdens de lessen geen sieraden, ringen, horloges e.d. worden gedragen.
 Voor alle leden geldt dat zij niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de lessen in de
Klaverhal aanwezig mogen zijn. Zij wachten tot het begin van de les in de kleedkamer.
 Het pesten van andere kinderen of gebruik van fysiek geweld zal uitsluiting van uw kind als lid
van de vereniging betekenen.
 De sportkleding die tijdens de gymlessen gedragen moet worden: binnensportschoenen, turnschoentjes of blote voeten, sportbroek of legging, een T-shirt of een gympakje.
Contributie
 De contributie is per 5 maanden verschuldigd en wordt in februari en september via
automatische incasso geïnd. Hiervoor hebben wij een ondertekend machtigingsformulier nodig.
De incasso machtiging kan, indien van toepassing, ook gebruikt worden voor andere kosten
zoals bijdragen aan extra activiteiten.
 Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie gevraagd.
 Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en wordt met de eerste contributie verrekend.
 Het lidmaatschap kan worden beëindigd met een e-mail aan ledenadministratie@sjzgym.nl
(vóór 1 februari of vóór 1 september).
 Over de periode waarin wordt opgezegd, zal nog contributie verschuldigd zijn.
 De vereniging is aangesloten bij de KNGU. U bent ook lid van deze Bond. De Bondscontributie
wordt via de vereniging betaald.
De kosten zijn per half jaar: € 11,00 (jeugd t/m 15 jaar) en € 13,50 (vanaf 16 jaar), deze kosten
zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de Bond.
 Naast de bondscontributie betaald u ook de verenigingscontributie. De actuele contributie is
vermeld op http://www.sjzgym.nl/contributie.html
 Ondergetekende verklaart nimmer een beroep te doen op de contractuele aansprakelijkheid
van de leiding en/of bestuur bij ongeval, diefstal of iedere andere vorm van schade. Deelname is
geheel voor eigen risico.
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Privacy
Voor het zichtbaar maken wat we als vereniging allemaal doen, maken we foto's tijdens de les of bij
andere activiteiten. Het privacy beleid van onze vereniging vindt u op onze website (www.sjzgym.nl).
Wilt u deze goed doorlezen zodat u op de hoogte bent wat wij als vereniging doen met uw privégegevens.
Foto's en filmpjes kunnen gebruikt worden voor:
 De berichtgeving van de vereniging (nieuwsbrief, website, social media)
 Algemene openbare gelegenheden (groepsfoto's, wedstrijden, optredens)
 Coaching doeleinden van de leiding
Eventueel kan de naam van u of uw kind gebruikt worden op social media bij uitzonderlijke prestaties.
Op het inschrijfformulier kunt u hier toestemming voor geven.
Voor het maken en publiceren van foto's en filmpjes door ouders, zijn wij niet verantwoordelijk.
Op de hoogte blijven
 Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden maken we Nieuwsbrieven, een
informatieboekje, plaatsen we berichten op Facebook (http://facebook.com/sjzgym) en op onze
website (www.sjzgym.nl).
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Inschrijfformulier

Ondergetekende verklaart nimmer een beroep te doen op de contractuele aansprakelijkheid van de
leiding en/of bestuur bij ongeval, diefstal of iedere andere vorm van schade. Deelname is geheel voor
eigen risico.
Voornaam

Achternaam

Voorletters

Geslacht

Geboortedatum

E-mail

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon Thuis

Telefoon Mobiel

Lesuur

Datum 1e les

Gebruik
foto’s/fimpjes

Wel

Niet

Gebruik naam
social medium

M

V

Wel

Niet

Machtigingsformulier

DOORLOPENDE en INCIDENTELE MACHTIGING SEPA
Naam
: Gymnastiekvereniging S.J.Z.
Adres
: Reiger 16
Postcode
: 2381 KG
Incassant ID
: NL98ZZZ404459380000
Reden betaling : Optioneel

Woonplaats
Kenmerk machtiging

: Zoeterwoude
: SJZ GYM

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging S.J.Z. om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Gymnastiekvereniging S.J.Z.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Datum
Plaats
Tenaamstelling rekening
IBAN (rekeningnummer)
Handtekening
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