V 2020-10

Kennismaking
Sportvereniging V.T.V. werd op 22 september 1905 opgericht en biedt de mogelijkheid tot beoefening
van de turnsport in de ruimste zin des woords. Voor ieder lid, jong of oud, op een gezonde manier
bezig zijn met gymnastiek, het kweken van vriendschap en discipline en het stimuleren van het
verenigingsleven.

Accommodatie:
Sporthal Citta Fit Vaals

Lesuren:

Sneeuwberglaan 1a, 6291 HB, Vaals
tel. nr. 043-3118895

Maandag
categorie
meisjes I
meisjes II / dames
Sport en Spel

Donderdag
tijd
18.00-19.00
19.00-20.00
19.00-20.00

Dinsdag
categorie
peuters meisjes + jongens
kleuters meisjes + jongens
jongens I
jongens II / heren

tijd
14:00-15:00

Vrijdag
tijd
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Woensdag
categorie
Sport en Spel
FreeRunning
Sport en Spel

categorie
Sport en Spel

tijd
10.00-11.00
18.00-19.00
18.30-19.30

categorie
kleuters meisjes + jongens
meisjes I
meisjes II / dames
jongens I
jongens II / heren
Sport en Spel
Turnen extra uur

tijd
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
18.00-19.00
19.00-20.00
18.30-19.30
20.00-21.00

Contributie:
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Turnen tot 16 jaar
€ 11,00
2 lessen per week
Turnen van 16 jaar en ouder
€ 13,00
2 lessen per week
FreeRunning tot 16 jaar
€ 10,50
1 les per week
FreeRunning van 16 jaar en ouder
€ 12,50
1 les per week
Sport en Spel 1 x per week
€ 12,75
1 les per week
Sport en Spel 2 x per week
€ 20,50
2 lessen per week
Turnen extra uur
€ 5,00
toeslag
Combinatie Turnen en FreeRunning € 5,00
toeslag
●
●
●
●
●
●
●

Aan het lidmaatschap van VTV Vaals, is ook het lidmaatschap van de KNGU gekoppeld.
Het minimale lidmaatschap bedraagt 3 maanden.
VTV int de contributie uitsluitend door middel van automatische incasso, die rond de 25ste van de
maand zal worden afgeschreven van uw rekening.
Het inschrijvingsformulier moet, ondertekend, worden afgegeven bij de leiding.
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijk of via de mail.
Beëindiging van het lidmaatschap zal per einde kalendermaand zijn.
Ons privacy beleid is gepubliceerd op www.vtvvaals.nl

Gegevens contributie rekening VTV Vaals:
IBAN nummer
NL 10 RABO 0152 5268 46
BIC nummer
RABONL2U

Informatie
Voor verdere informatie over Sportvereniging V.T.V. stuur een mailtje naar: info@vtvvaals.nl of kijk
op www.vtvvaals.nl
Ook kunt U terecht bij leden van het bestuur en/of leiding.
Voorzitter
Ed Grassère
Secretaris
Dionne Klein
Penningmeester
Marc Creusen
Leiding en lessen
Bert Franzen
Vertrouwenspersoon
Guido Thewissen
Commissaris
Rens Sparla
Commissaris
Roger Braun
Ledenadministratie:
Leiding:
Jongens :
Meisjes :
Kleuters / Peuters :
Sport en Spel :
FreeRunning:

Birgit Leenders

Gwen Pelzer
Rob Pelzer
Sabine Bock
Désirée Mayntz
Nathalie Knops
Willem Mücher

06-53119212
06-37614363
043-3063015
045-5316186
vertrouwenspersoon@vtvvaals.nl

043-3065717

Denise Leenders
Hannelore Notermans

Privacy beleid:
Ons privacy beleid is te vinden op www.vtvvaals.nl.
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het aangaan van het lidmaatschap, stemt u toe dat wij beeldmateriaal mogen gebruiken voor
uitsluitend VTV doeleinden, online en offline. Ook plaatsen wij mogelijk namen van leden bij deze
publicaties.
Wij wisselen persoonsgegevens uit met de KNGU, die benodigd zijn voor het lidmaatschap.
Mocht u over het een of ander onderwerp vragen hebben en/of van gedachte willen wisselen, neem
dan contact op met de betreffende leidster en/of leider of zo nodig met een lid van het dagelijks
bestuur. Of stuur een mail naar: info@vtvvaals.nl
Bestuur en leiding
Sportvereniging Vaalser Turn Vrienden
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V.T.V. Inschrijfformulier – doorlopende machtiging SEPA

Lid NR|_|_|_|_|_|_|

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen.
Gebruik voor iedere letter ÉÉN vakje.

Achternaam:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
Roepnaam:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|
Geslacht: |_| (M/V)
Geb.datum: |_|_|-|_|_|-|
 _|_|_|_|
Straat:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Huisnr:
|_|_|_|_|
Postcode: |_|_|_|_|_|_|_|_|
Woonplaats: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefoon:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (Ouders)
Mobiel:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ( Ouders)
Email:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|(Ouders)
Voorl:

□ Privacy: U gaat akkoord dat wij beeldmateriaal mogen gebruiken voor verenigings
doeleinden voor V.T.V. Vaals.

Groep:
Lid vanaf:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|(invullen door leiding)
|_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| (invullen door leiding)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.T.V. Vaals om doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.T.V. Vaals.
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. Onderstaande bedragen zijn
maandbedragen.
Bij een onrechtvaardige terugboeking of mislukte incasso zullen de administratie / bankkosten in rekening worden
gebracht.

◻ € 11,00 leden tot 16 jaar – basis
◻ € 16,00 leden tot 16 jaar – 3 uur
◻ € 12,75 Sport en Spel 1x per week
◻ € 10,50 FreeRunning tot 16 jaar
◻ € 16.00 Turnen en FreeRunning tot 16 jaar

◻ €13,00 leden 16 jaar en ouder – basis
◻ €18,00 leden 16 jaar en ouder – 3 uur
◻ €20,50 Sport en Spel 2x per week
◻ €12,50 FreeRunning 16 jaar en ouder
◻ €18,00 Turnen en FreeRunning 16 jaar en ouder

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|
Rekeninghouder: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
Datum:
|_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|
Plaats:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
IBAN:

Handtekening:..................................................

