Welkom bij gymvereniging D.S.S. Leerdam.
Inschrijven
Na het bijwonen van 2 proeflessen kunt u beslissen om lid te worden van onze vereniging. Het inschrijfformulier
kunt u inleveren bij de desbetreffende leiding van de les. Of u kunt het inleveren bij onze
ledenadministratie: Drossaardslaan 33 in Leerdam.
Lestijden
De exacte lestijden kunt u terugvinden op onze site www.dssleerdam.nl. Incidentele wijzigingen worden door de
betreffende leiding aan u of uw zoon/ dochter doorgegeven. Ook op facebook en in onze nieuwsbrief wordt u op
de hoogte gehouden van wijzigingen van lestijden. Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn voor de les.
Hulp bij opzetten
Bij elke eerste les van de dag moet de leiding de toestellen in de gymzaal klaarzetten. Dit is veel werk en we
komen vaak handen te kort. Daarom zouden wij graag een beroep doen op de ouders. Als we dit met zijn alle
doen kost het minder tijd voor de leiding en kunnen ze eerder beginnen met de lessen.
Bijwonen van de les
Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers blijven kijken tijdens de lessen. Het leidt de turnsters af van hun
oefening waarvoor alle concentratie nodig is. Tijdens de allereerste les mag u uiteraard blijven kijken.
Wilt u bij de peuter- en kleutergym uw kind in de kleedkamer laten wachten totdat de leiding aangeeft dat er naar
binnen kan worden gegaan. Dit in verband met de veiligheid omdat tijdens het opzetten van de toestellen de
leiding geen zicht heeft op de kinderen. Ook als de les is afgelopen worden de kinderen weer naar de kleedkamer
gebracht..

Contributie
inschrijfgeld (eenmalig)

€ 10,00

leden t/m 15 jaar

€ 9,00 p/mnd

leden vanaf 16 jaar

€ 11,00 p/mnd

65+ leden

€ 9,00 p/mnd

selectie

€ 19,00 p/mnd

1 uur extra

€ 4,00 p/mnd

2 uur extra

€ 5,50 p/mnd

strippenkaart (zaterdagtraining selectie)

€ 25,00

De bondscontributie wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld. Kijk op onze website om welke bedragen het gaat.
De bondscontributie wordt in de maand januari afgeschreven. Voor leden die na januari lid worden, wordt het
restant van de bondscontributie in de maand van inschrijving afgeschreven.
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen houdt dan rekening met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat
u zich 1 maand voor dat de incasso plaatsvindt moet afmelden bij de ledenadministratie. Gebeurt dit niet dan bent
u ons de contributie voor de volgende periode verschuldigd. Er wordt geen restitutie verleend.
Kledingvoorschriften
Bij het sporten is het raadzaam geschikte kleding en schoenen te dragen. Voor meer informatie kunt u terecht op
onze site, www.dssleerdam.nl.
Kleedkamers
Naast gymnastiekvereniging D.S.S. Leerdam maken ook andere partijen gebruik van de gymzaal. Laten we voor
elkaar de kleedkamers opgeruimd houden. Neem uw eigendommen mee en gooi afval in de afvalbakken. Het is
niet toegestaan om met buitenschoenen de gymzaal te betreden. Het beheer van de gymzaal is in handen van
Laco.

Uitschrijving
Als u het lidmaatschap wilt opzeggen kan dat door een mail te sturen naar info@dssleerdam.nl of via het
contactformulier op onze site. Houd rekening met een opzegtermijn van 1 maand.
Algemene Ledenvergadering
Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. U wordt daarvoor uitgenodigd via een brief
en/of email. Notulen en jaarverslagen kunnen opgevraagd worden door leden via: info@dssleerdam.nl.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
Privacyverklaring
Gymvereniging D.S.S. Leerdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Verwerking
van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt. Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u lezen
op onze site.
Media
Tijdens verschillende trainingen/wedstrijden en activiteiten worden foto’s gemaakt voor de website en facebook.
Bij bezwaar kunt u dit melden bij info@dssleerdam.nl.
Nieuwsbrief
D.S.S. Leerdam stuurt elke maand een nieuwsbrief met daarin de bestuurlijke mededelingen, wedstrijdverslagen,
agenda en andere belangrijke nieuwtjes. Als lid van onze vereniging kunt u zich op onze site aanmelden voor de
nieuwsbrief. Als u deze niet meer wilt ontvangen, meld u dan af onderaan de nieuwsbrief.
Sponsoring
Om ons aanbod op peil te houden en een veilig sportklimaat te garanderen zijn wij op zoek naar sponsors. Wilt u
onze vereniging sponsoren of kent u iemand die de club financieel/materieel wil ondersteunen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter: voorzitter@dssleerdam.nl.
Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen, ideeën, suggesties en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar: info@dssleerdam.nl.

