Informatiebrief nieuwe leden.
Allereerst van harte welkom bij onze vereniging. We hopen dat u of uw kind het leuk
gaat vinden om te sporten in verenigingsverband.
VELDO bestaat uit peutergym, turnen en gymnastiek voor mensen met een
verstandelijke beperking (G-gym). Voor alle leeftijden trachten wij een groep te
vormen, waar les gegeven wordt door deskundige leiding.
Het bestuur van VELDO regelt zaken als: ledenadministratie, financiën, zaalhuur,
activiteiten buiten de gymlessen om, zodat de lessen elke week weer kunnen draaien.
U heeft van de leiding een inschrijfkaart, een machtigingskaart en deze
informatiebrief gekregen. U of uw kind mag 2 weken proeflessen volgen. Net als elke
vereniging heeft ook VELDO een aantal regels voor het lidmaatschap en de contributie
e.d.
Lid worden: door middel van de inschrijfkaart bent u of is uw kind definitief lid en
bent u verplicht vanaf die datum contributie te betalen. De contributie wordt per
maand door middel van automatische incasso geïnd. U wordt verzocht de
machtigingskaart samen met de inschrijfkaart bij de leiding in te leveren.
Het inschrijfgeld bij aanvang van het lidmaatschap bedraagt € 5,00.
Contributies per maand:
Recreatie
turnen
€ 11,00

Kleine selectie
turnen
€ 17,50

Selectie
turnen
€ 23

G-gym
turnen
€ 14,50

Kleding:
Gymnastiek
Kleuters:
Meisjes vanaf 7 jaar:

witte broek en wit T-shirt of VELDO-turnpakje (meisjes).
VELDO-turnpakje
Deze pakjes kunt u via VELDO bestellen. Een bestelformulier
kunt u bij de leiding krijgen of opvragen op
penningmeester@veldo.nl. Er is desgewenst een bijpassende
korte legging te verkrijgen (niet verplicht). De legging kan
gedragen worden tijdens de lessen, maar is niet toegestaan bij
wedstrijden.
Jongens vanaf 7 jaar:
Navragen bij de leiding.
Voor iedereen geldt: witte sokken en witte gym- of turnschoenen of blote voeten. Deze
kleding wordt op de lessen en tijdens wedstrijden en uitvoeringen gedragen.
Wijzigingen: Adres- of andere wijzigingen in de persoonlijke situatie die voor VELDO
van belang zijn, graag schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie.
Het lidmaatschap opzeggen kan per maand. Als u of uw kind door omstandigheden
tijdelijk de lessen niet kan bijwonen, kunt u zich als rustend lid laten registreren. U
betaalt dan € 4,50 per kwartaal.
Oproep aan alle ouders: Naast alle bestuurlijke zaken zijn er nog genoeg andere dingen
die voor de vereniging gedaan moeten worden. Geeft u zich dan ook op om te helpen bij
activiteiten. Zonder hulp van ouders en vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan. U
kunt zich middels de inschrijfkaart opgeven.
Tenslotte: door middel van onze website www.veldo.nl houden we u op de hoogte van alle
activiteiten. Ook kunt u zich op de site aanmelden voor de nieuwsbrief.

De contributie wordt per maand door middel van automatische incasso geïnd.
Een rustend lid betaalt € 4,50 per kwartaal.
KNGU – bondscontributie (voor alle leden)
Dit bedrag moeten wij afstaan aan de KNGU en houdt in dat je als lid verzekerd bent.
De KNGU bondscontributie word per kwartaal (Jan/April/juli/Oktober) extra geïnd
bij de contributie
leden t/m 15 jaar per kwartaal € 5,50
leden vanaf 16 jaar per kwartaal € 6,75

Met vriendelijke groet,
Bestuur en leiding van VELDO.

Leiding van de groep: ……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………

