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Aanmeldingsformulier V.G. Dynamiek - Seizoen 2019/2020 
 
Geacht nieuw lid, 
 
Bestuur, technische leiding, en de leden van de Vlaardingse Gymsport Dynamiek heten u en/of uw 
kind hartelijk welkom bij onze vereniging. 
 
Om uw gegevens in onze administratie te kunnen verwerken, verzoeken wij u het bijgaande 
inschrijfformulier volledig in te vullen, te voorzien van uw handtekeningen, en af te geven bij de 
leiding in de gymzaal, of te versturen naar de ledenadministratie per e-mail. 
 
Lidmaatschap V.G. Dynamiek:  

 
V.G. Dynamiek hanteert een minimale inschrijfduur van 3 maanden. Dat wil zeggen dat indien u of 
uw kind slechts 1 maand komt turnen, u toch 3 maanden dient te betalen. Daarna geldt een 
opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzeggen dient schriftelijk of via e-mail te geschieden bij de 
ledenadministratie. 
 
De contributie wordt, via automatische incasso, 10x per jaar (van september t/m juni) aan het 
begin van iedere maand van uw rekening ingehouden. De contributie wordt vooruitbetaald. De 
contributie-inning start in de maand na ingang van het lidmaatschap, waarbij dan ook de 
contributie van de eerste maand wordt ingehouden, alsmede een inschrijfgeld van € 10,--. Indien 
betaling per factuur noodzakelijk is, dan brengen wij daar € 2,50 per factuur voor in rekening. 
 
Bij een betalingsachterstand van 3 maanden zal de V.G. Dynamiek het lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang beëindigen. Beëindiging van het lidmaatschap ontslaat u niet van de 
verplichting alsnog het openstaande bedrag te voldoen. 
 
Het turnseizoen loopt van september t/m juni. We volgen zoveel mogelijk de schoolvakanties van 
het basisonderwijs. Tijdens deze vakanties en op feestdagen wordt er geen lesgegeven.  

 
Lidmaatschap Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU): 
 
V.G. Dynamiek is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Dit 
betekent dat u of uw kind met het lidmaatschap van V.G. Dynamiek ook automatisch lid wordt van 
de KNGU. De V.G. Dynamiek zorgt voor de aanmelding bij de KNGU, en de inning en afdracht van 
de KNGU-contributie. De KNGU-contributie wordt tezamen met de contributie van de 
V.G. Dynamiek aan het begin van iedere maand via de automatische incasso geïnd.  
 
V.G. Dynamiek kleding: 
 
Informatie over de gymkleding kunt u verkrijgen bij de leiding of op onze website. 
 
Aanwezigheid ouders: 
 
De aanwezigheid van ouders tijdens de lessen wordt als lesverstorend ervaren. Wij vragen u dan 
ook vriendelijk niet in de zaal of deuropening te wachten. De kinderen worden erdoor afgeleid en 
dit komt de rust en vooral de veiligheid niet ten goede. Wilt u een keer komen kijken dan is dat, in 
overleg met de leidster/leider, altijd mogelijk.  
 
V.G. Dynamiek nieuwsbrief: 
 
V.G. Dynamiek verstuurt regelmatig een nieuwsbrief. Wij raden u aan zich via onze website aan te 
melden voor onze nieuwsbrief.  
 

Leiding en bestuur wensen u en/of uw kind veel turnplezier. 
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Contributie: 
 
 Turngroepen  Contributie  Totale Kosten 

   2019/2020  (incl. Bondscontributie) 

     t/m 15 jr. v/a 16 jr. 

  [uur/week] [€/maand]  [€/maand] [€/maand] 

 Recreanten Junior - Gymzaal 1.0 € 17.50  € 19.70 € 20.20 

 Recreanten Junior - Turnhal 1.0 € 17.50  € 19.70 € 20.20 

 Recreanten Senior - Turnhal 1.0 € 25.50  - € 28.20 

 Dames Conditietraining 1.0 € 19.00  - € 21.70 
   

 
   

 Voorinstap 1 2.5 € 27.50  € 29.70 € 30.20 

 Voorinstap 2 5.0 € 50.00  € 52.20 € 52.70 

 Jongens Selectie 3.5 € 32.25  € 34.45 € 34.95 
   

 
   

 4e, 5e, 6e divisie OB 4.5 € 47.00  € 49.20 € 49.70 

 4e, 5e, 6e divisie BB 4.5 € 47.00  € 49.20 € 49.70 
   

 
   

 2e, 3e divisie OB 8.0 € 69.50  € 71.70 € 72.20 

 2e, 3e divisie BB 10.0 € 76.00  € 78.20 € 78.70 

 
 
Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 september 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenadministratie: ledenadministratie@vgdynamiek.nl 
 

Meer info over V.G. Dynamiek: info@vgdynamiek.nl 
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Inschrijfformulier 
 
 
 
 

 
Nieuw Lid: 
Naam (van het nieuwe lid) :  

Voornamen :  

Roepnaam :  

Geslacht : M / V        Geboortedatum:   

Adres :  

Postcode + Plaats :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

Ingangsdatum lidmaatschap :  

Les op :  dag, van   tot  uur 

Zaal :  
 
Contact Informatie (indien jonger dan 16 jaar): 
Naam (ouder/verzorger) :  

Adres* :  

Postcode + Plaats* :  

Telefoonnummer* :  

E-mailadres* :  
  (* alleen invullen indien afwijkend) 
 
Privacy Wetgeving: 
 

� Ik heb kennisgenomen van de V.G. Dynamiek privacyverklaring (zie www.vgdynamiek.nl). 
� Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens door te geven aan de KNGU t.b.v. mijn 

aanmelding als lid van de KNGU. 
� Ja, ik geef toestemming aan V.G. Dynamiek om sport gerelateerde foto’s en/of filmpjes van het 

lid op de V.G. Dynamiek website, in de krant, of de V.G. Dynamiek social media 
(Facebook/Twitter) te publiceren. 

� Nee, ik geef geen toestemming aan V.G. Dynamiek om sport gerelateerde foto’s en/of filmpjes 
van het lid op de V.G. Dynamiek website, in de krant, of de V.G. Dynamiek social media 
(Facebook/Twitter) te publiceren. 

 
Ik ga akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van V.G. Dynamiek en van de KNGU zoals 
vermeld op het aanmeldingsformulier. 
 
 
Handtekening**:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
(** Indien jonger dan 16 jaar: handtekening ouder, verzorger, of wettelijk vertegenwoordiger)  

Wij verzoeken u vriendelijk beide zijden van dit inschrijfformulier volledig in te vullen 
en te ondertekenen. Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren 

worden in behandeling genomen. 
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Betaalrelatie - Doorlopende Machtiging: 
 
Naam Incassant : V.G. Dynamiek Plaats : Vlaardingen 

Incassant ID : NL93ZZZ403855170000 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.G. Dynamiek om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een maandelijks contributiebedrag van uw rekening 
af te schijven en aan uw bank om doorlopend maandelijks een contributiebedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.G. Dynamiek. Het bedrag wordt in de eerste 
week van de maand afgeschreven. 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 rekeninghouder :  

Adres :  

Postcode + Plaats :  

E-mailadres rekeninghouder :  

Tenaamstelling bankrekening :  

IBAN-rekeningnummer : NL   __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

� Ik heb kennisgenomen van de V.G. Dynamiek privacyverklaring (zie www.vgdynamiek.nl). 

Handtekening :  Datum : __ /__ /____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlaardingen, 01/09/2019 


