Algemene informatie en inschrijfformulier van de cgv Die Haghe
De christelijke gymnastiek vereniging Die Haghe is opgericht op 8 april 1926 en is aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Het verenigingsbestuur wordt gevormd door vrijwilligers
die gekozen zijn uit leden van de vereniging. Alle trainers die lesgeven bij cgv Die Haghe zijn hiertoe bevoegd.
De gymnastiekvereniging Die Haghe kent de volgende grondslag en doelen:
Grondslag:
cgv Die Haghe hecht er belang aan voor haar leden een plek te zijn waar zij elkaar door middel van sport en bewegen kunnen ontmoeten.
Waar die ontmoeting plaatsvindt, staan gelijkwaardigheid van allen en wederzijds respect centraal. Waarden en normen die hun oorsprong
vinden in de westerse traditie en het christelijk geloof zijn daarbij bepalend voor de heersende verenigingscultuur.
Doel:
-

De leden gelegenheid bieden de gymnastiek- en danssport te beoefenen naar eigen ambitie en op eigen niveau.
Een ontmoetingsplaats zijn voor haar leden. Daarbij wordt groot belang gehecht aan de sociale aspecten van het
verenigingsleven.
Sportlessen laten verlopen in een sfeer die het plezier in bewegen bevordert.

Inning contributie:
Het lidmaatschap bij cgv Die Haghe is een jaarlidmaatschap. Dat betekent dat de contributie steeds voor een heel seizoen verschuldigd is.
Het lidmaatschapsjaar loopt van zomervakantie tot zomervakantie. Het innen van de contributie zal in 3 termijnen plaatsvinden; rond 1
oktober 37,5% van de jaarcontributie, rond 1 januari 27,5% en rond 1 april 35%.
In uitsluitend onderstaande situaties is het mogelijk om betaalde contributie terug te krijgen:
• Als er na de zomervakantie geen vervolgles is;
• Bij uitschrijving vanwege verhuizing van de leslocatie of aanvangstijd;
• Bij een blessure die deelname aan de les langer dan 1 maand verhindert. U blijft in dit geval wel als lid ingeschreven, de contributieinning wordt slechts tijdelijk opgeschort. U dient dit zelf te melden dmv een doktersverklaring bij de trainer én de ledenadministratie.
e

Inschrijfgeld: Eenmalig € 5,00 per lid. Dit bedrag wordt automatisch bij de 1 contributie incasso geïnd.
Nieuwe leden kunnen ook na september lid worden van cgv die Haghe. Zij betalen afhankelijk van wanneer zij lid worden het
instroomtarief: de contributie wordt betaald vanaf het moment van lid worden voor de rest van het seizoen.
Beëindiging lidmaatschap:
Het is mogelijk om (tussentijds) op te zeggen. Dit kan per kwartaal. De contributie wordt steeds tot het einde van het kwartaal
geïncasseerd zodat aan het eind van het lidmaatschap geen verrekeningen plaats zullen vinden.
U dient zich schriftelijk uit te schrijven door te mailen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@cgvdiehaghe.nl. Vermeld daarin de
naam van het lid en de locatie waar hij/zij les volgt.
Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór het eind van een kalenderkwartaal, met inachtneming van de opzegtermijn van
minstens 1 maand. Raadpleeg onderstaande tabel voor de data.
Kwartaal
1
2
3
4

Eindigt op
31 maart
30 juni
30 september
31 december

Opzeggen m.i.v. het nieuwe kwartaal uiterlijk op
28 februari
31 mei
31 augustus
30 november

U bent pas uitgeschreven nadat u een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen. Hebt u 2 weken na het verzenden van uw
uitschrijving nog geen bevestiging ontvangen? Informeer dan nogmaals bij de ledenadministratie. Door drukte kan het voorkomen dat er
enige vertraging ontstaat in de verwerking. Wij vragen uw begrip hiervoor. De opzegdatum is de datum van ontvangst van uw
uitschrijfformulier door de ledenadministratie.
Bij uitschrijving moet tot het eind van het kwartaal contributie betaald worden. Bij niet tijdige uitschrijving is men voor het gehele volgende
kwartaal contributie verschuldigd. Indien u zich dus per 1 januari wilt uitschrijven dient de opzegging uiterlijk 30 november door de
ledenadministratie te zijn ontvangen. Als de opzegging dus nà 30 november wordt ontvangen loopt het lidmaatschap door tot 31 maart.
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Contact ledenadministratie:
Gelieve bij voorkeur via e-mail te corresponderen met de ledenadministratie met in de e-mail duidelijk de naam van uw kind en de zaal
waar uw kind les heeft: ledenadministratie@cgvdiehaghe.nl.
Statuten en huishoudelijk reglement:
Wilt u een exemplaar van de Statuten en Huishoudelijk reglement, zie de website www.cgvdiehaghe.nl: cgv Die Haghe/documenten.
Foto’s:
cgv Die Haghe maakt regelmatig foto’s van deelnemers tijdens wedstrijden en andere activiteiten. Een selectie uit deze foto’s kan worden
gebruikt op de website en in andere publicaties.
Wedstrijden:
Eenmaal per jaar organiseert cgv Die Haghe de onderlinge springwedstrijden en de Clubkampioenschappen waaraan alle leden vanaf 8 jaar
mee kunnen doen. Ook zijn er mogelijkheden om mee te doen aan wedstrijden met andere verenigingen uit de Regio Zuid-Holland Noord
of landelijke wedstrijden.
cgv Die Haghe kleding:
Het verenigingstenue behoort gedragen te worden tijdens wedstrijden, demonstraties of andere optredens (niet verplicht tijdens de
lessen). Voor verdere inlichtingen betreffende de kleding kunt u terecht bij de trainer en op onze website onder cgv Die Haghe/kleding.
Gezond trakteren:
Het bestuur en trainers willen graag dat als kinderen willen trakteren ze dat gezond doen. Voor voorbeeldtraktaties zie
www.gavoorgezond.nl.
Overige informatie:
Meer informatie over cgv Die Haghe, de activiteiten en alle verschillende lessen vindt u op www.cgvdiehaghe.nl. De trainers zullen u
voornamelijk via de email op de hoogte houden van activiteiten en praktische zaken rondom de lessen. Zorgt u er dus voor dat de
train(st)er altijd een actueel emailadres van u heeft. Ook is het noodzakelijk uw juiste telefoonnummer te hebben mocht er in de les iets
dringends zijn. Geeft u wijzigingen zo snel als mogelijk aan de train(st)er en ledenadministratie door.
Het bestuur en trainers van cgv Die Haghe wensen de nieuwe leden een hele fijne tijd toe bij haar vereniging.

HET IS RAADZAAM DEZE INFORMATIE GOED TE BEWAREN

Contributiebedragen per jaar(voor de meest actuele bedragen zie www.cgvdiehaghe.nl)
RECREATIE
TURNEN & SPRINGTURNEN
BASIS 1 uur per week extra uren per week (structureel)

Leeftijd

per jaar

per 15 min per jaar

Ouder & Kind (per 0,75 uur) € 109,75

-

Peuter (per 0,75 uur)

€ 109,75

-

Kleuter

€ 136,55

€ 23,50

Vanaf groep 3

€ 150,00

€ 23,50

Rekenvoorbeeld:
Als de les per week 1 uur en 30 minuten duurt, betaalt een kind vanaf 6 jaar dus 150 + 2*23,50 = 197,00 per jaar.

DANSEN RECREATIE
Contributie per jaar
0,75 uur

€ 127,00

1 uur

€ 168,25

1,5 uur

€ 252,35

SPORTFIT/DANSFIT
Alle leeftijden per jaar € 170,70
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Inschrijfformulier cgv Die Haghe (inleveren bij de trainer)

www.cgvdiehaghe.nl

Achternaam:
Voornaam:
JONGEN / MEISJE*

Geboortedatum:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
E-mail adres (tot 16 jaar van de ouders) :
Telefoon (tot 16 jaar van de ouders) :
Eventuele bijzonderheden:
Heeft u zelf als ouder ervaring met
lesgeven bij een turn/dansvereniging?

* doorhalen wat niet van toepassing is
Binnen onze vereniging zijn er vrijwilligerstaken te vervullen. Te denken valt aan het helpen bij het opzetten van de toestellen in de zalen,
het helpen bij het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten, zitting nemen in het bestuur of de Activiteiten Commissie. Om dit
alles bij cgv Die Haghe zo goed als mogelijk te laten verlopen, is de medewerking van ouders onontbeerlijk.
“Als ouder van een lid van de vereniging begrijp ik dat ik gevraagd kan worden om bij genoemde activiteiten te helpen; u kunt mij het beste
inzetten / ik kan mij het meest nuttig maken, bij:”
0 het helpen organiseren van activiteiten en eventueel zitting nemen in de activiteiten commissie
0 het incidenteel helpen bij activiteiten
0 jurylid zijn bij wedstrijden
0 vervoer en sjouwen van materialen bij wedstrijden
0 opbouwen van de toestellen in de zaal waar mijn kind les heeft
0 bestuursfunctie met als specialiteit……………………………………………
Nieuws
We houden onze leden op de hoogte van de verschillende activiteiten en wedstrijden o.a. per mail. Ook de trainer kan u een email sturen
met belangrijke informatie over de lessen. Daarnaast kunt u per brief verwezen worden naar de website voor nadere informatie over
bovengenoemde zaken.
□ hierbij geef ik toestemming om op mijn e-mail adres Die Haghe informatie te ontvangen.
Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Land
Incassant ID
Machtiging ID

S€PA
: cgv Die Haghe
: Postbus 61153
: 2506 AD ’s Gravenhage
: Nederland
: NL44ZZZ404070520000
: contributie-inning

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan cgv Die Haghe om doorlopende incasso-opdrachten te laten sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van cgv Die Haghe
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.
Naam

: ________________________________________________________________________

Adres

: ________________________________________________________________________

Postcode

: __ __ __ __ __ __ Woonplaats :______________________________________________

Land

: ________________________________________________________________________

IBAN

: ________________________________________________________________________

Datum en plaats

: ____ /____ /________ ____________________ Handtekening :____________________
(indien minderjarig, ouder of verzorger)
Dit deel in te vullen door de trainer

LESNUMMER
SCHOOL
TRAINER
E
DATUM 1 PROEFLES

STARTDATUM na 2 proeflessen
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