
Gymnastiekvereniging EGSV Genemuiden 

 

Informatie voor onze nieuwe leden: 

Wij heten u van harte welkom als nieuw lid van onze vereniging. Om misverstanden over 

de contributiebetaling te voorkomen daarom, wellicht ten overvloede, het volgende:  

- De contributie voor leden van EGSV Genemuiden bedraagt (incl. zomerstop): 

• Recreatiegym, acromaatjes of acrorecreatie  € 11,-   per maand 
• Turnselectie (3 uur per week)    € 19,25  per maand 
• Acroselectie, wedstrijdgroep 1 (4 uur per week) € 22,-  per maand 
• Acroselectie, wedstrijdgroep 2 (3  uur per week) € 19,25  per maand 
• Voor het inschrijven wordt eenmalig € 2,50 in rekening gebracht. 

• De bovengenoemde bedragen zijn excl. de bondscontributie. 

• Voor selectieleden geldt dat het wedstrijdgeld, bijdrage boetes juryleden (€ 10,- per lid per 

wedstrijdgroep) en de vergoeding juryleden (€ 12,50 per lid per wedstrijdgroep) per seizoen 

apart in rekening wordt gebracht, achteraf in mei/juni. 

 

- De contributie wordt elke maand rond de 25e van de maand automatisch van uw rekening 

afgeschreven.  

 

- Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht gehouden, 

gerekend vanaf de datum waarop de afmelding op het secretariaat is ontvangen. Afmeldingen 

kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de ledenadministratie (email: 

karlijn_beens@live.nl)    

 

- Bondscontributie van de KNGU wordt per kwartaal geïncasseerd (januari, april, juli en oktober) 

• Leden van 0 t/m 15 jaar:  € 5,35  per kwartaal  

• Leden 16 jaar en ouder: € 6,55 per kwartaal   

• Het bedrag aan bondscontributie in het eerste jaar van lidmaatschap zal afhankelijk zijn van 

de datum van aanmelding.   

 

- Veranderingen zoals adreswijzigingen etc. dienen per email doorgegeven te worden aan de 

ledenadministratie.  

 

- Voor overige vragen aan het bestuur van EGSV kunt u per email contact met ons opnemen 

(email: egsvgenemuiden@gmail.com). 

 

Wij hopen dat wij u voldoende geïnformeerd hebben over de gang van zaken bij EGSV en wensen u 

veel plezier bij onze vereniging.  

 
 

Contributie per maand per 1 september 2018 (excl. bondscontributie) 
Inschrijfgeld (eenmalig)       € 2,50 
Turnen recreatie       € 11,- 
Turnen selectie (excl. wedstrijdgeld, vergoeding boetes & juryleden)   € 19,25 
Acromaatje (incl. aanschaf diploma’s)       € 11,- 
Acrogym recreatie        € 11,- 
Acrogym selectie (excl. wedstrijdgeld, vergoeding boetes & juryleden), wedstrijdgroep 1  € 22,- 
Acrogym selectie (excl. wedstrijdgeld, vergoeding boetes & juryleden), wedstrijdgroep 2 € 19,25 
 
 

mailto:egsvgenemuiden@gmail.com


 

Ledenadministratie E.G.S.V.  

 

Karlijn Beens 

Email: karlijn_beens@live.nl 

 

Gegevens lid:  

Naam + voorletters   :…………………………………………………………………………………………………………. 

Roepnaam    : …………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres     :…………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/woonplaats  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  : ………………………………………………………………………………………………………….  

E-mailadres   : ………………………………………………………………………………………………………….  

Lesdag/lestijd/naam leiding : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Is bovengenoemde persoon al lid van EGSV?     JA/NEE 

Blijf deze persoon ook andere lesuren van EGSV volgen?    JA/NEE 

 

Het inschrijfformulier de eerstvolgende les inleveren bij de leiding!  

 
MACHTIGING 

Ondergetekende verleent hierbij aan gymnastiekvereniging EGSV te Genemuiden, tot weder-

opzegging machtiging, de bedragen die inzake zijn van de contributie verschuldigd zijn te incasseren 

ten laste van zijn/haar bank- of postbankgirorekening. Ook machtigt ondergetekende, EGSV, tot het 

incasseren van de (bonds)contributie wat ieder kwartaal zal worden afgeschreven. 

Ondergetekende kan via het kantoor waar zijn/haar rekening is ondergebracht, binnen 30 dagen na 

datum van de afschrijving, terugboeking van de afschrijving eisen, indien deze naar zijn/haar mening 

ten onrechte is geschied.  

Naam rekeninghouder  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres    : …………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats   : …………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN Rekeningnummer  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Datum    : ……………………… handtekening: ………….……………………………………………. 


