Gymvereniging Weerdinge
Turnen – Springgroep

Aanmeldformulier
Hierbij meld ik mij met ingang van ______________, tot schriftelijke wederopzegging
(met een opzegtermijn van een maand), aan als lid van G.V. Weerdinge.
Voornaam: ___________________________

Achternaam: ________________________

Straat + huisnummer ___________________

Postcode: __________________________

Woonplaats: _________________________

Telefoonnummer: ____________________

Geboortedatum: _____________________

Email: _____________________________

Geboorteplaats: ______________________

Geslacht : M/V

Lid schrijft zich in voor:
0
0
0
0

Springgroep 1*
Springgroep 2*
Turnen 1*
Turnen 2*

Maandag van 18.15u – 19.15u
Maandag van 19.15u – 20.15u
Zaterdag van 9.00u – 11.00u
Zaterdag van 11.00u – 13.00u

€ 15,- per maand
€ 15,- per maand
€ 20,- per maand
€ 20,- per maand

* De trainsters geven aan in welke groep de turnster ingedeeld wordt.
Kosten voor deelname aan wedstrijden worden, later in het seizoen, apart geïncasseerd.
De bruikleen-vergoeding van €10,- voor het gebruiken van het turnpakje en €10,- voor het gebruiken van het trainingspak, zal in januari
geïncasseerd worden.

Bent u bereid om de jurycursus te volgen zodat uw zoon/dochter deel kan nemen aan de
turnwedstrijden? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (zoals foto's of videobeelden) waarop uw
kind is te zien? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

Aanvullende informatie vindt u op www.gvweerdinge.nl!

Machtiging automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, machtiging aan de Gymvereniging Weerdinge om van
zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie en de eenmalige incasso van het inschrijfgeld à
€ 10,-.
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te
boeken.
IBAN-nummer: ______________________________________________________________________________
Ten name van / naam rekeninghouder: ___________________________________________________________
Woonplaats: _______________________________________________________________________________
Handtekening: ______________________________________________________________________________
Dit formulier kunt u inleveren bij de lesgevende persoon of sturen naar de ledenadministratie van G.V. Weerdinge,
Inge Stooker
Kanaal B ZZ 69
7881 NC Emmer-Compascuum
info@gvweerdinge.nl

Hallo sporter!

Wat leuk dat je een proefles turnen/springgroep bij ons hebt gevolgd.
G.V. Weerdinge is een laagdrempelige sportvereniging waar plezier en mogen
zijn wie je bent, voorop staat. Hierna volgt automatisch een prestatie,
ieder op zijn/haar eigen niveau. Binnen de vereniging werken we samen aan een veilige en fijne
sportsfeer.
Dit doen we door ons aan een aantal regels te houden:
1. Kom 10 min voor aanvang van je les.
2. Samen (met sporters en ouders) zetten wij de gymzaal klaar. Zo blijft er meer tijd over om
te kunnen sporten.
3. Draag gepaste kleding ( turnpakje of nauwsluitende kleding; dit maakt het vangen van
elementen veilig)
4. Veiligheid: draag geen (hangende) sierraden, haar is altijd vastgebonden, zorg voor een
eigen bidon met water, speel niet op toestellen als hier geen toestemming voor gegeven is.
5. Voor zowel turnen als springgroep is er een whatssapp groep. Hierin kunnen lesdagen –
tijden wijzigingen doorgegeven worden. Zodat iedereen in één keer op de hoogte is.
6. Iedereen is uniek en mag zijn wie hij/zij is. Dit stimuleren de leidsters ook tijdens de lessen.
7. Als er een nieuw lid zich aanmeld, zorgen we er samen voor dat hij/zij zich op zijn/haar
gemak voelt.
8. Mocht je een keer niet kunnen dan vinden wij het fijn als je je afmeldt, zodat wij ons geen
zorgen hoeven te maken.
Zowel bij turnen als bij springgroep doen we mee aan wedstrijden. Vanaf 8 jaar mogen de sporters
mee doen aan de door de bond (KNGU) georganiseerde wedstrijden. Daarnaast proberen we voor
de jongere sporters ook regelmatige mee te doen aan leuke toernooien of organiseren we deze
zelf. Jaarlijks organiseren wij onze eigen clubkampioenschappen.

Contact gegevens:
Leiding Turnen en Springgroep
Dianne de Rijk-Nieborg:
06-52346590
Leiding Turnen
Alinde Nieborg:
06-21295815
Dorpshuis Weerdinge
Emmerhoutstraat 1

Bestuur
Voorzitter: Rob Bouwhuis
Penningmeester: Rian Kamps
Secretaris : Inge Stooker-Seubring
Sponsorcommissie : Jolanda Lubberts- Admiraal
Kledingcommissie : Jolanda Bakker
info@gvweerdinge.nl
www.gvweerdinge.nl
facebook: G.V. Weerdinge
instagram: gvweerdinge

