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Hartelijk welkom bij ACGV
Aanmelden als lid
Aanmelden bij ACGV geschiedt door inlevering van bijgevoegd inschrijfformulier. U dient dit formulier volledig in te
vullen en te ondertekenen. Bij aanmelding van leden jonger dan 18 jaar moet het formulier ondertekend worden door
de ouders/ verzorg(st)ers. Het inschrijfformulier moet daarna worden ingeleverd bij de leiding van de betreffende les.

Contributie
De contributie is gebaseerd op een geheel jaar. Hierbij is rekening gehouden met het vervallen van de lessen tijdens
de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties zijn de zalen dicht, en zijn er dus geen lessen. De contributie loopt
tijdens de vakanties gewoon door. Bij de berekening van de hoogte van de contributie is hiermee rekening gehouden.
De jaarcontributie wordt in vier gelijke termijnen van een kwartaal vooruit geïnd.
Pas nadat het inschrijfgeld van € 10,00 samen met de geldende kwartaalcontributie door ons via een Automatische
Incasso is geïncasseerd is het lidmaatschap definitief. Bij de eerste incasso is naast de contributie ook € 10,00
inschrijfgeld begrepen.
Wij maken u er op attent dat u/uw zoon of dochter pas verzekerd bent/is, nadat de contributie is bijgeschreven op de
girorekening van ACGV (behoudens de twee proeflessen).
Contributie per kwartaal (deze wordt vóóraf door ACGV geïncasseerd via AI):
€
• recreatielessen
1 uur per week
42,50
• selectielessen
2 uur per week
52,50
Bij het volgen van meerdere lessen per week worden de geldende contributiebedragen bij elkaar opgeteld
(Bijvoorbeeld in geval wordt deelgenomen aan een recreatieles en een selectieles). Bij herinneringen of aanmaningen
in geval van achterstanden wordt € 5,00 in rekening gebracht.

Inning van de Contributie
ACGV maakt gebruik van Automatische Incasso (AI). Door ondertekening van het inschrijfformulier, ingevuld met
de gegevens van u of uw zoon/dochter hieronder, machtigt u de ACGV om doorlopend en voorafgaand aan ieder
kalenderkwartaal de contributie via AI te innen:
1. Gedurende de gehele looptijd van het lidmaatschap.
2. Van uw bankrekening zoals die op het inschrijfformulier is vermeld.
3. Ter hoogte van de voor u of uw zoon/dochter geldende contributie zoals in de tabel hierboven is aangegeven.
4. In de laatste week van de maand voorafgaand aan het betreffende (kalender)kwartaal.
ACGV int de contributie onder incassant ID: NL43ZZZ401224560000.
Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze zelf binnen 8 weken ongedaan maken
(weigeringsperiode). Wilt u dit dan via een e-mail aan (leden@acgv.nl) kenbaar maken.

Gelrepas (voorheen Arnhem Card)
De Gelrepas kan worden gebruikt bij ACGV. De betreffende coupon (nr 3) moet bij de aanmelding en vervolgens
jaarlijks worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Mensen met een minimum inkomen kunnen ook een verzoek
indienen voor tegemoetkoming bij de Stichting Leergeld (tel. 026-4455572).

versie 14-10-2017

Opzegging lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk , liefst door een mailtje te sturen aan de
ledenadministratie (mailadres zie boven), met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (over deze 3
maanden bent u nog wel contributie verschuldigd).

Vrijwilligers en bestuursleden
ACGV is een vereniging en géén bedrijf of onderneming. Een vereniging bestaat uit en door haar leden. De leden
moeten zelf de vereniging dragen. Velen hebben uit hoofde van hun beroep en/of hobby vaardigheden in huis,
waarmee zij voor de vereniging iets kunnen betekenen. Binnen de vereniging is altijd behoefte aan vrijwilligers en
bestuursleden. Daarom vragen wij u op het aanmeldingsformulier aan te geven welke hulp u de vereniging wilt/kunt
bieden. Ook vrijwilligers die incidenteel een activiteit willen ondersteunen zijn van harte welkom en kan ACGV goed
gebruiken.

Regels voor alle lessen
1. Lange haren moeten vast gedragen worden, dit om blessures te voorkomen.
2. Draag geen sieraden tijdens de les, maar laat deze thuis.
3. Draag, omdat het niet veilig is, geen piercings.
4. Tijdens de eerste 2 lessen is het toegestaan dat één van de ouders blijft kijken, daarna kan/mag dit alleen in
overleg met de leiding.

Turnkleding tijdens reguliere lessen
1. Draag bij voorkeur een turnpakje, anders een t-shirt met kort broekje.
2. Turnen mag op blote voeten of op turnschoentjes met stroeve, dunne zolen (géén zware sportschoenen).

Wedstrijdkleding
1. Voor de meisjes
a. Turnpakjes van ACGV
2. Voor de jongens
a. Turnpak van ACGV
b. Donkerblauw turnshort

ACGV-informatie
ACGV verzendt regelmatig een digitale nieuwsbrief (Turn Around) of kijk op onze site: www.acgv.nl

FOTO’s
Elk seizoen worden er wel foto’s gemaakt van de leden tijdens wedstrijden of op andere momenten.
Indien u bezwaar heeft tegen publicatie in welke vorm dan ook, laat u dat dan aan het bestuur weten.
( secretaris@acgv.nl )
Wij wensen u namens het bestuur veel plezier als lid van ACGV.
Laura Boukje Huijzer, secretaris ACGV

NB. Het informatieformulier is voor uw eigen informatie. Graag goed bewaren! Hier staan de belangrijke
afspraken in waar u voor tekent.
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Alleen dit volledig ingevulde INSCHRIJFFORMULIER inleveren bij de leiding van de les.

INSCHRIJFFORMULIER

datum: ____________20______

achternaam lid: _____________________________________________man / vrouw (doorhalen)
voornaam lid: _________________________________________________________________
geboortedatum lid: ______________________________
straat: _______________________________________________________ nummer: _________
postcode: __________________

woonplaats: ____________________________________

volledige IBAN: ________________________________________________________________
op naam van: __________________________________________________________________
telefoon: ____________________________________________
telefoon mobiel: ______________________________________
E-mail (ouders): _________________________________________ (voor de Digitale nieuwsbrief)
Gelrepas: ja/nee, nr.: ______________________________________ ( zo ja, coupon 3 inleveren)
nationaliteit: ________________________

Ondergetekende verzoekt inschrijving als lid van de ACGV en gaat akkoord met automatische incasso, de
betalingsvoorwaarden en de opzegtermijn van 3 maanden (s.v.p. volledig invullen).
versie 14-10-2017

Naam (ouder/verzorger): ______________________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________________________

Medische bijzonderheden die de leid(st)er moet weten i.v.m. de veiligheid en/of gezondheid van uw kind:
__________________________________________________________________________________

Welke hulp wilt/kunt u onze vereniging bieden / wat is uw beroep:
_____________________________________ / ____________________________________________

==============================================================

I n t e v u l l e n d o o r d e l e i d ( s t ) e r v a n ACGV:
lid m.i.v.:

1

_______________________ 20 _______

Symfonie (Johan de Wittlaan)

ma

les 37 (19.30 u)

Presikhaven (Laan v Presikhaaf) ma

les 10 (16.00 u)

Sporthal de Laar West

di

les 50 (18.00 – 20.00 u)

Sporthal de Laar West

wo

les 14 (13.00 u)

les 8 (13.00 u)

les 15 (14.00 u)

les 17 (14.00 u)

les 13 (14.00 u)

les 7 (15.00 u)

les 16 (15.00 u)

les 18 (15.00 u)

les 4 (16.00 u)

les 19 (16.00 u)

les 27 (17.00 u)

les 28 (18.00 u)

Sporthal Rijkerswoerd de Pas

ma

les 1 (09.30 u)

Hoogkamp (Witsenstraat)

di

les 11 (16.00 u) les 29 (17.00 u) les 30 (18.00 u)

Centrum (Rietebeek)

wo

les 9 (16.00 u) les 25 (17.00 u) les 26 (18.00 u) les 34(19.00 u)

De Boomhut (Angerenstein)

wo

les 51 (17.00 – 19.00 u)

Sporthal Rijkerswoerd de Kemp do
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les 52 (16.00 – 18.00 u) les 53 (18.00 – 20.00 u)

