
 
 

 
 
 
Hartelijk welkom bij Turnvereniging De Bomgardjes.  Fijn dat u of uw kind interesse heeft om lid  
te worden van onze vereniging. Graag informeren wij u over een aantal praktische zaken die verband 
houden met het lidmaatschap. In veel gevallen zullen wij u verwijzen naar onze site (debomgardjes.nl) 
omdat hier de meest actuele informatie te vinden is.  
 
Ledenadministratie en nieuwsbrief 
• Uw gegevens zullen opgenomen worden in onze ledenadministratie. Hierbij houden wij ons aan de 

AVG (privacywetgeving).  
• Als lid ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief op het e-mailadres dat is aangegeven op het 

inschrijfformulier.  
• Mocht u de nieuwsbrief niet wensen te ontvangen dan kunt u zich afmelden via de link onderaan deze 

nieuwsbrief. Uiteraard respecteren wij u keuze.  Wel willen wij u erop wijzen dat onze nieuwsbrief een 
belangrijke pijler is in de communicatie naar onze leden.  

• Het is belangrijk dat u eventuele wijzigingen in uw gegevens tijdig doorgeeft aan onze 
ledenadministratie. De administratie is te bereiken via ledenadm.bomgardjeswehl@gmail.com 

 
Lestijden, groepsindeling, afmelding voor de lessen en regels binnen de vereniging 
• U of uw kind wordt ingedeeld in de groep die past bij leeftijd en de vaardigheden. Indien u of uw kind 

op een ander niveau aankan, dan wordt u hierover geïnformeerd via de leiding. Bij uw instemming 
vindt in dat geval overplaatsing naar een andere groep plaats.  

• Iedere groep turnt, met uitzondering van de vakanties, een of meermaals per week, afhankelijk van 
leeftijd en niveau. Wij hanteren hetzelfde vakantierooster als Kindcentrum Het Timpaan te Wehl.  

• Het actuele lesrooster vindt u op: debomgardjes.nl/lesrooster/. 
• Een keer verhinderd? Afmelden kan bij de leiding of via mailadres debomgardjes.wehl@gmail.com. 
• Mochten er lessen uitvallen dan wordt u hierover geïnformeerd door de leiding. 
• De club- en gedragsregels vindt u op: debomgardjes.nl/clubregels. 

 
Contributie, inning en opzegtermijn 
• De contributie bestaat uit een KNGU-deel en een Bomgardjesdeel (basisdeel). Het bedrag is 

afhankelijk van het aantal uren dat geturnd wordt.  
• Inning vindt 10 keer per jaar plaats. Hierbij is het gebruikelijk hiervoor een machtiging af te geven. 
• Meer informatie over en de hoogte van de contributie vindt u op debomgardjes.nl/contributie/ 
• Opzegging van uw lidmaatschap doet u via mailadres ledenadm.bomgardjeswehl@gmail.com. Hierbij 

wordt 1 maand opzegtermijn gehanteerd. 
 
Wedstrijden en wedstrijdgeld 
• Bij leden die gedurende het seizoen wedstrijden turnen wordt per seizoen eenmalig het wedstrijdgeld 

voor de voorrondes afgeschreven. Dit gebeurt na inschrijving voor de wedstrijden. De hoogte van het 
wedstrijdgeld is afhankelijk van divisieniveau en de hoeveelheid voorrondes/deelnemers.  

• Extra wedstrijden als finales, teamwedstrijden en toestelkampioenschappen worden apart verrekend.   
• Wedstrijdinformatie (plaats, zaal, tijd) wordt (kort) voorafgaand aan een wedstrijd aan u gemaild. Op 

onze site staat ook de informatie van de KNGU debomgardjes.nl/informatie-kngu/ 
• Voor vragen rondom wedstrijden kunt u bij de leiding terecht. Werkwijzen van KNGU en de vereniging 

en de diverse termen kunnen als verwarrend worden ervaren. Stel uw vraag dus gerust! 
 
Turnpak vereniging 
Onze beleid over het te dragen turnpak vindt u op onze site: debomgardjes.nl/turnpak-vereniging/.  
Hier vindt u tevens informatie waar u, indien nodig, het juiste turnpak kunt bestellen. 
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Lidmaatschap:    ledenadm.bomgardjeswehl@gmail.com  
Algemene vragen/zaken:  secretaris.debomgardjes@gmail.com     
Incassant ID: NL04ZZZ401217580000 // Kenmerk machtiging: Inschrijving en Contributie inning. 
 
Kosten inschrijfgeld: € 10  Dit wordt (éénmalig) bij de eerste incasso afgeschreven. Voor de kosten van de contributie 
verwijzen wij u naar de www.debomgardjes.nl    

 
GEGEVENS IN TE SCHRIJVEN LID 
Naam en voorletters lid :  …………………………………………………………………………………… 
Roepnaam   :  ……………………………………………………………………………  M  /  V 
Geboortedatum  :  …………………………………………………………………………………… 
Straat en huisnummer :  …………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats  :  …………………………………………………………………………………… 
Telefoon   : …………………………………………   Mobiel : ………………………………  
Emailadres   : …………………………………………………………………………………… 
 
Bij De Bomgardjes is het gebruikelijk te betalen via een machtiging, inning geschiedt maandelijks.  
Voor alle leden geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
 
Indien u bezwaar heeft als er foto’s van uw kind(eren) op Instagram, Facebook of de website  (www.debomgardjes.nl) 
worden geplaatst, dan kunt u dit kenbaar maken via ledenadm.bomgardjeswehl@gmail.com  
 
 

BETALINGSGEGEVENS  
IBAN  Rekeningnummer  : …………………………………………………………………………………… 
T.n.v.    : …………………………………………………………………………………… 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

- Gym- en Turnvereniging “De Bomgardjes” te Wehl, om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te 
sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie-inning. 

- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de 
Bomgardjes. 

NB: Mocht u het niet eens zijn met een contributie-afschrijving, dan kunt u deze te allen tijde terugvorderen. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. 
 
Datum: ………………………..………        Handtekening:       …………………………………………… 
Voor jeugdleden dient een ouder/verzorger te ondertekenen. 
 
 
Inschrijfformulier graag ingevuld en ondertekend inleveren bij de leiding. Hartelijk dank 
 
 
In te vullen door leiding:                In te vullen door ledenadm: 
Datum inschrijving, 1e les op: _____________________________ dd:_____________      lidnr: _________ 
Lesgroepen: dag(en)+begintijd:____________________________ insch.g: □ _______       secr: □ _______ 
dag(en)+begintijd:_____________ Totaal aantal lesuren:___                 

Evt. aanvulling zoz:   □                                                                           __________________________      


