GYMNASTIEKVERENIGING

KERKRADE

INFORMATIE
en
INSCHRIJFFORMULIER

VRIJWILLIGERS/SPONSOREN GEZOCHT
Voor de activiteiten die we als vereniging organiseren
zijn wij vaak
op zoek naar vrijwilligers en sponsoren.
Bij vrijwilligerswerk kunt u denken aan bijvoorbeeld;
0

Hulp bij het inrichten van de turnhal bij diverse
activiteiten / wedstrijden.

0

Hulp in de kantine.

0

Hulp bij nevenactiviteiten.

0

Bestuurslid.

Een vereniging kan niet goed functioneren zonder vrijwilligers dus wij stellen uw hulp bijzonder op prijs.
Wilt u zich aanmelden kruis dan één van bovenstaande
activiteiten aan en geef dit formulier af bij de leiding
van uw zoon/dochter.
Ook binnen het bestuur is er nog plaats voor nieuwe
bestuursleden.
Neem dan contact op met het secretariaat,
Mevr. V. Reul-Augenbroe, 045-545.27.58 of via mail :
Secretariaat@gvbalans.nl

Sponsoring
Draagt u onze vereniging een warm hart toe dan kunt u ons ook financieel steunen.
O

Particulier begunstiger voor € 25,00 per jaar

O

Zakelijk sponsor € 50,00 per jaar

Wilt u meer informatie omtrent sponsering neem dan contact op met
Dhr. M. Jürgen via sponsoring@gvbalans.nl of geef dit formulier af bij de
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leiding van uw kind.

GEACHTE LEZER(E)S,
Welkom bij GYMNASTIEK BALANS KERKRADE, een vereniging met diverse disciplines
en groepen. Wij vinden het belangrijk dat er plezier is in bewegen en dat men
beweegt met plezier. Hierin de balans vinden en bewegen passend maken voor
iedereen die zich bij ons aansluit en lid wordt is een belangrijk onderdeel van onze
lessen. Wij wensen u ( jullie) veel sportief plezier bij GV BALANS.
Dit boekje bevat algemene informatie over onze vereniging.
Wij adviseren u dit boekje zorgvuldig te bewaren.
Waar vindt u wat in dit boekje:
Wat
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Waar
Belangrijke adressen
Contributieregeling
Aanmeldingsformulier
Machtigingsformulier voor incassogiro
Kwitantie
Aan- afmeldingen
Vakanties
Welke mogelijkheden biedt GV Balans
Turnkleding
Verenigingsbepalingen
Bestuur en leiding

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

4
5
7
8
9
11
11
12
13
14
15

Het inschrijfformulier treft u aan op bladzijde 7 en 8.
Wilt u dit formulier met het inschrijfgeld inleveren bij de leiding bij uw eerstvolgende
les- of trainingsbezoek
Op grond van bepalingen in de statuten wordt u (of uw kind) dan ingeschreven als
junior, lid of aangeslotene en is deelname aan de lessen en trainingen daarna
mogelijk.
Wij wensen U in alle opzichten een prettige en vooral sportieve tijd toe binnen onze
vereniging.
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Bestuur GV BALANS
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1.

BELANGRIJKE ADRESSEN VAN GV BALANS

Voorzitter:
Vacant
Voorzitter:
vacature

Wedstrijdsecretariaat
J. Maurmair
06-20.24.06.72
hgln@hi.nl

Secretaris:
V. Reul-Augenbroe
045-545.27.58
secretariaat@gvbalans.nl

Technische Coördinator:
Gina Vreuls
06-30.26.83.82
gina_angel_@hotmail.com

Penningmeester:
R. Bremen
06-4470.6291
penningmeester@gvbalans.nl

Technisch Coördinator Fit + groep
en Jonge Kind
V. Reul-Augenbroe
045-545.27.58

PR-zaken:
M. Jürgen
06-51.30.28.26
Sponsering@gvbalans.nl

Recreatieve activiteiten
B. Weegels
06-46.11.59.52
b.weegels@kpnmail.nl

Leden- en contributieadministratie:
H. Gillissen
Kasperenstraat 44
6466 BK Kerkrade
tel. 06 – 23.76.17.77
ledenadministratie@gvbalans.nl
(hier verdere informatie te verkrijgen)
BALANS KERKRADE
TURNCENTRUM KERKRADE
Hertogenlaan 108
6463 HN Kerkrade
WEB-SITE GV BALANS:
http://www.gvbalans.nl
Facebook: GVBalans
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2.

CONTRIBUTIE-REGELING

CONTRIBUTIE STRUCTUUR
A. De hoogte van het contributiebedrag is afhankelijk van het totaal aantal
roosteruren van de groepen waar men aan deelneemt.
Voorbeeld: Is de groep ingeroosterd voor twee uur per week en u turnt echter
maar één uur per week, dan geldt het tarief voor twee uur per week.
Voor 1 uur komen uitsluiten kleutergroepen en enkele fit-groepen in aanmerking, voor 1½ uur komen slechts enkele fitgroepen in aanmerking. Voor leden
vanaf 6 jaar geldt minimaal het tarief voor twee uur per week.
B. Boven op deze uur-bedragen komt voor deelnemers van 18 jaar en ouder (in
‘seniorengroepen’) een toeslag van € 1,50 per maand.
C. Derde en volgende gezinsleden blijven contributievrij (graag een signaal aan de
ledenadministratie). Het gezinslid met het laagste contributietarief is dan vrijgesteld.
D. De contributie wordt jaarlijks berekend over 40 weken. Dit bedrag wordt in 12
maandelijkse termijnen, via een automatische incasso, van uw rekening afgeboekt.

2.1 TARIEVEN vanaf 1 JANUARI 2016
Aantal uren per Contributie
per
week
maand
1
€ 13,50
1½
€ 15,00
2 ( zie bij A)
€ 16,50
3
€ 20,00
4
€ 26,00
5
€ 31,00
6
€ 36,00

per Contributie
per
maand
7
€ 41,00
8
€ 46,00
9 (maximum)
€ 51,00
Ouder-kind
€ 17,50
Ouder- 2 kinderen
€ 20,00
Volleybal
€ 13,50
Aantal
week

uren

2.2 INSCHRIJFGELD

Er is een verplichte eenmalige inschrijving van € 50,00, waarvan € 7,50 administratiekosten en € 42,50 voor het verplichte verenigingspakje.
Dit eenmalige inschrijfgeld wordt contant voldaan gelijktijdig met het inleveren van
het inschrijfformulier.
Het inschrijfgeld voor selectiegroepen, jongens, kleuters en ouder-kind gymnastiek
bedraagt € 7,50. Hier gelden andere kledingvoorschriften.
Bij de selectiegroepen en jongens recreatie zal bij aanmelding de kleding vastgesteld
worden. Kleuters zullen bij de overgang naar recreatiegroep een Balans-pakje
moeten aanschaffen.
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2.4

REGELING INCASSO

Nieuwe leden trainen 2 proeflessen mee en dienen daarna lid te worden van de
vereniging. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. De formulieren
hiervoor vind u op pagina 7 + 8.
Wij vragen u ermee akkoord te gaan, dat de contributieverplichtingen worden vastgesteld afhankelijk van de turngroep(en) en van de geldende tarieven. U gaat er dan
ook mee akkoord, dat gedurende het lidmaatschap verandering van groep en
algemene verandering van tarieven kan leiden tot verandering van het te incasseren
contributiebedrag. Na schriftelijke afmelding bij de ledenadministratie of secretariaat
gaan er gegarandeerd GEEN INCASSO-OPDRACHTEN MEER NAAR DE BANK. Zie ook
2.6
GV Balans heeft met ING een incassocontract afgesloten. Voor deze incasso’s zijn
enkele gegevens van U noodzakelijk. Van u moeten bekend zijn uw bankrekeningnummer (IBAN) en de datum van uw machtiging. Er wordt een mededeling
opgenomen, waarin het lidnummer, de voornaam, de groepsdeelname en de
contributie-periode (maand) zijn vermeld. De incasso-opdrachten worden aan ING zó
aangeleverd dat zij op de eerste werkdag van de maand kunnen worden uitgevoerd.
Voor de duidelijkheid: Op uw rekening ziet u bij de incasso-afschrijving de maand
vermeld waarvoor de contributie geldt. Dat is dus de ‘lopende maand’.
2.5 NIET EENS MET DE BETALING EN WAT DAN ...
Als U het onverhoopt niet eens zou zijn met een bepaalde incasso-afschrijving hebt U
acht weken de tijd om daar iets aan te doen. U kunt de afschrijving zelf storneren. Het
bedrag komt dan zonder meer terug op uw rekening.
Wij stellen het op prijs, als u ons hiervan op de hoogte brengt en dit doorgeeft aan
onze ledenadministratie.
(telefoon 06-2376.1777) of via e-mail (ledenadministratie@gvbalans.nl).
2.6 AFGEMELD EN TOCH EEN INCASSO-AFSCHRIJVING
Afmelden dient U tijdig en schriftelijk te doen. De contributie-verplichting houdt op
aan het begin van de maand na afmelding. Het incassobestand moet vooraf op de
20ste van de lopende maand bij de bank aangeleverd zijn. Komt uw afmelding ná de
20e bij de contributie-administratie, dan zal alsnog een incasso plaatsvinden.
Wanneer zich dit voor zou doen, kunt u deze incasso eenvoudig ‘storneren’. U kunt
ook contact opnemen met onze contributie-administrateur om over de terugbetaling
te overleggen.
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AANMELDINGSFORMULIER GV BALANS

Lidnr

Achternaam

Tussenvoegsel

Roepnaam
Voornamen
Straat
Postcode

Woonplaats

Geboren op

te

Land
Geslacht

Vrouw

0

Man

0

Tel. 1 *
Tel. 2 *
E-Mail:
*) Hier s.v.p. aankruisen als dit het telefoonnummer is waarop ouders, verzorgers of
partners zeker in noodgevallen bereikbaar zijn.
BEELDMATERIAAL VOOR PROMOTIEDOELEINDEN
 Wij willen u erop attent maken dat wij foto – en beeldmateriaal maken ter promotie
van onze vereniging en dit plaatsen op onze website en facebook pagina.
 U dient er zelf zorg voor te dragen dat uw kind niet op deze foto’s komt, indien u hier
niet mee akkoord gaat.
 Daarnaast wordt het bij de vereniging aangesloten lid ook lid bij de bond en verzorgen
wij ( GV BALANS) voor aanmelding en contributie afdracht bij de bond.
MEDEDELINGEN VAN OUDERS AAN DE LEIDING

ONDERTEKENING
______________ (datum) __________________________________ (handtekening)

INVULLEN DOOR LEIDING
Wordt lid / aangeslotene / junior met ingang van (dd-mm-jjjj) :
In groep(en) :

De contributie bedraagt €

per maand

Inschrijfgeld voldaan d.d.

Bedrag €

Naam leiding

Paraaf leiding
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DOORLOPENDE INCASSOMACHTIGING

Lidnr

Machtiging aan

: GV BALANS

Correspondentieadres

: Kasperenstraat 44 – 6466 BK Kerkrade – tel: 06 - 23761777

Incassant_ID

: NL02 ZZZ4 0187 9160 000

Kenmerk Machtiging

: ISF-LNR-< Lidnummer (toegekend bij opname in ledenbestand) >

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming



aan GV BALANS om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van GV BALANS.

De incasso’s worden altijd uitgevoerd op de eerste werkdag van de maand.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Afgegeven door

_______________________________

(voorletters en achternaam)

Adres

_______________________________

(straat en huisnummer)

Woonplaats e.d.

_______________________________

(plaats)

Postcode

_______ __

IBAN-nummer

________________________________

BIC-code

_______________ (bij een buitenlands IBAN-nummer)

Land ______

Wegens contributie voor ___________________________________ (naam nieuw lid)
Tenaamstelling bankrekening ____________________________________________

Plaats en datum

_______________________________

Handtekening

_______________________________

(plaats) _______________

NA VOLLEDIG INVULLEN
S.V.P. DE BLADZIJDEN 7 EN 8 UITNEMEN
EN ZO SPOEDIG MOGELIJK INLEVEREN BIJ DE LEIDING
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KWITANTIE
ONTVANGEN van

__________________________________________

Het bedrag van :____

_

Voor:

O

Inschrijfgeld gymnastiekvereniging Balans Kerkrade.

O

Turnpakje Balans Kerkrade
________________________________________ (naam deelnemer)

Zegge:

€___

Datum:

Handtekening leiding:

________________

______________________________
10

_____
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3. AAN- EN AFMELDINGEN
3.1 AANMELDINGEN
De aanmelding bij gymnastiekvereniging BALANS gebeurt met het invullen van het
aanmeldingsformulier dat op de pagina hiernaast staat. Voor deelnemers jonger dan
14 jaar dient ook één van de ouders/verzorgers te tekenen.
Wij vragen u dit formulier duidelijk in te vullen en zo spoedig mogelijk af te geven bij
de leiding. Deze geeft het inschrijfformulier door aan de ledenadministratie.
3.2 AFMELDINGEN
Deze opzegging dient SCHRIFTELIJK te gebeuren. Dit kan via een afmeldingsformulier
( te verkrijgen bij de leiding) of per e-mail naar onze ledenadministratie of
Secretariaat rekening houdend met een opzegtermijn van 4 weken
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u of uw zoon/dochter zich ook bij de leiding
persoonlijk afmeldt.
Adres ledenadministratie:
H. Gillissen
Kasperenstraat 44
6466 BK Kerkrade
Tel. 06 - 23761777
e-mailadres: ledenadministratie@gvbalans.nl

4. VAKANTIES
Het vakantierooster van GV Balans loopt gelijk met de vakanties van de scholen; er
zijn géén dan trainingen.
De contributiebetaling loopt tijdens de vakantie gewoon door omdat deze is
vastgesteld op jaarbasis ( 12 maanden) en gebaseerd op 40 lesweken.
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5. WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT GV BALANS
Onze vereniging heeft diverse disciplines op diverse niveaus en verschillende locaties.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouder & kindgym
Kleutergym
Nijntje beweegles
Recreatie turnen meisjes 6-12 jaar
Recreatie turnen jongens 6-12 jaar
10+ groep
12+ groep
18+ groep
Jazz-dance
Springgroep
Selectie turnen meisjes/dames A-B-C
Selectie turnen jongens/heren
Jong Talent Programma
Fit+ groepen
Volleybalgroep

Hoofdlocatie:
Turncentrum, Hertogenlaan 108
6463 HN KERKRADE
Locatie Bleijerheide:
Gymzaal Bleijerheide, Bleijerheiderstraat 125,
6462 AH KERKRADE
Locatie Terwinselen:
Gymzaal bs De Doorkijk, Singelweg 5
6467 CE KERKRADE
Naast al deze disciplines organiseert de vereniging diverse activiteiten, een paas- en
een sinterklaasviering voor kinderen t/m 8 jaar, een sponsorloop, een kamp en een
revue.
Bij al deze activiteiten worden we ondersteund met de hulp van vrijwilligers en
ouders / verzorgers.
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6. TURNKLEDING
GV BALANS heeft een uniforme regeling voor de gymkleding. Het is bij de aanmelding
verplicht deze kleding aan te schaffen.
6.1 KLEDING VOOR DE MEISJES RECREANTEN
GV BALANS heeft turnpakjes volgens eigen ontwerp in BALANS-kleuren met een GV
BALANS-logo (dit is ook eventueel op school te gebruiken).
Bij dit turnpakje horen witte sokjes en lage witte gymschoenen. Daarbij wordt
aanbevolen een zwart stretchbroekje tot boven de knieën. Dit stretchbroekje is niet
bij de vereniging verkrijgbaar. Deze kunt U kopen bij:
Ivo’s Sportshop
Kloosterstraat 29, 6369 AA SIMPELVELD
Telefoon: 045-5443364 E-mail: info@ivossportshop.nl
Contactpersoon voor de Turnpakjes en alle informatie daar over:
Contactpersoon:
Mw. V. Reul - Augenbroe
Prins Bernhardstraat 8
6461 BG Kerkrade
Telefoon: 045-545.27.58
Secretariaat@gvbalans.nl
6.2 KLEDING VOOR DE JONGENS RECREANTEN
Voor de jongens een singletje volgens eigen ontwerp, bestaande uit een singletje,
korte broek in BALANS-kleuren.
Daarbij behoren witte sokken en witte lage gymschoentjes.
Contactpersoon:
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7. VERENIGINGSBEPALINGEN
GV BALANS is vanaf 1 januari 1995 actief onder de naam GV BALANS KERKRADE,
nadat drie tot dan toe bestaande Kerkraadse gymnastiekverenigingen RAP Chèvremont, KDV Bleijerheide en Eendracht Kerkrade definitief het besluit namen om
samen een aanzet te geven tot één grote Kerkraadse gymnastiekvereniging.
Op 1 september 2002 sloot zich hier ook R.K. T.V.K. Kaalheide bij aan.
De statuten van GV BALANS zijn afgeleid van die van de 'voorgangers'.
Enkele belangrijke bepalingen daaruit:
Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden (uiterlijk in april,
jaarvergadering). Dan worden de jaarstukken over het voorgaande kalenderjaar en
de algemene gang van zaken besproken.
Over zeer belangrijke zaken kunnen ook aparte ledenvergaderingen worden
uitgeschreven.
Tot de ledenvergadering hebben toegang:
Alle leden, aangeslotenen en begunstigers vanaf 13 jaar. Zij hebben het recht
voorstellen in te dienen en het woord te voeren.
Stemrecht hebben in de ledenvergadering:
Leden, ereleden en 3 vertegenwoordigers per groep aangeslotenen.
De ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie die de financiële stukken
controleert voor de volgende jaarvergadering.
Alle bestuurlijk belangrijke bepalingen zijn vastgelegd in onze statuten. Deze zijn in de
eerste algemene vergadering van 1994 vastgesteld en definitief vastgelegd in een
notariële akte.
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8. BESTUUR EN LEIDING
Elk bestuurslid heeft een eigen 'portefeuille'. Ter voorbereiding en uitvoering zijn
werkcommissies gevormd, die bestaan uit een of meer bestuursleden en een of meer
vrijwilligers.
De voorzitter behartigt 'Algemene Zaken' en vormt samen met de (vicevoorzitter),
secretaris en penningmeester het Dagelijks Bestuur.
De secretaris voert het secretariaat met alle daaraan verbonden activiteiten. Hierin
wordt hij/zij bijgestaan door enkele vrijwilligers.
De penningmeester gaat over alle algemene financiële zaken. In samenspraak met de
penningmeester verzorgt een vrijwilliger de leden- en contributieadministratie.
Er zijn bestuursleden belast met Recreatieve Activiteiten en Publiciteit en Propaganda. Naar behoefte doen zij beroep op vrijwilligers.
Tot slot is er de Coördinator Turn-technisch Zaken. Deze is de schakel tussen bestuur
en leiding.
Voor sommige groepen kan er een contactpersoon aangewezen worden die vanuit
die groep direct contacten naar het bestuur onderhoudt.
De lessen worden gegeven door geschoolde en gecertificeerde leiding.

16

Stichting Leergeld
en Jeugdsportfonds Limburg
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen, Stichting Leergeld helpt mee!
• contributie,
• sportschoentjes,
• inschrijfgeld,
• turnpakje
• of trainingspak als daar even geen geld voor is.
Zo kan Leergeld en Jeugdsportfonds Limburg er voor zorgen dat u bijvoorbeeld maar
een gedeelte of geheel de contributie betaald.
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy.
Let op: niet meer dan 2 uren les per week worden vergoed.

U kunt contact opnemen met de stichting door U aan te melden via een online
aanmeldingsformulier op
http://www.leergeld.nl/parkstad/doe-een-aanvraag/
Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt U ook contact opnemen met de
penningmeester. Tel 06-44.70.62.91
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