Welkom bij Hanze Gym Hattem.
Het bestuur en de leiding van de Hanze Gym Hattem heten u van harte welkom bij onze vereniging die gevormd wordt
door ca. 600 actieve leden. De gymvereniging stelt zich ten doel de gymnastiek in de ruimste zin van het woord te
stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen.
De onderverdeling in groepen loopt van jong tot oud in de verschillende lessen waaronder peuter en kleutergym,
gymnastiek, acrobatische gymnastiek, specialgym, jazzdans, springen, gymfit, aerobics/steps, en zumba.
Naast dit alles is er ook nog een aantal terugkerende evenementen waar de vereniging zich mee bezig houdt, zoals de
uitvoering, onderlinge wedstrijden, regionale- en landelijke wedstrijden enzovoort. Tevens worden de leden
gestimuleerd tot het volgen van cursussen voor leider/leidster, voorturner/ster, jury en dergelijke.
Over al deze activiteiten en nog vele andere zaken wordt men op de hoogte gehouden middels de website, media en
door nieuwsbrieven welke regelmatig verschijnen.
Het opgeven als lid kan men doen tijdens de les bij de leider/ster. Hiervoor krijgt men een aanmeldingsformulier, welke
na volledig ingevuld te zijn weer ingeleverd wordt bij de leider/ster.
Het bedanken als lid kan alleen schriftelijk met een afmeldingsformulier.
Na invulling levert men deze in bij de ledenadministratie. De opzegging kan per maand geschieden.
De verenigingscontributiebetaling gebeurt per machtiging. Hierbij machtigt men de vereniging om maandelijks het
verschuldigde bedrag van de bankrekening af te schrijven.
De contributie is op basis van 12 maanden incasso. Ook in de vakantieweken dient te worden doorbetaald.
De bondscontributie Onze vereniging is aangesloten bij de KNGU. Alle leden betalen vier maal per jaar
bondscontributie, aan het eind van ieder kwartaal. Inning gebeurt per machtiging. Hierbij machtigt men de vereniging
om per kwartaal het verschuldigde bedrag van de bankrekening af te schrijven. De bondscontributie wordt jaarlijks door
de KNGU vastgesteld voor senior en junior leden. Op de website van Hanze Gym Hattem staat onder [Contributie] het
door de KNGU vastgestelde jaarbedrag vermeld en staan tevens de incasso datums aangegeven.
Verenigingscontributie (per maand):
De verenigingscontributie wordt jaarlijks vastgesteld in euro’s op de ledenvergadering met volgende uitgangspunten:
Ieder lid heeft keus welke les wordt gevolgd met een standaard uurtarief.
Iedereen betaalt voor het eerste en volgend uur hetzelfde bedrag met voordeel bij het volgen van meerdere lesuren per
maand.
Voor het lidmaatschap van de selectie-jazz, wedstrijdgroep-jazz en opstapselectie-turnen geldt de verplichting tot het
volgen van een 'gewoon' gym- en/of jazz-uur
De contributie bij ouder- en kindgym wordt in rekening gebracht bij de ouder waarbij zowel kind als ouder wel
bondscontributie verschuldigd zijn.
Contributiebedragen en kortingen met staffeltabel zijn te vinden op onze website: www.hanzegym.nl
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website en kunt u ten allen tijde contact opnemen met de leiding of
een bestuurslid.
Het bestuur en de leiding wenst u veel gym en dansplezier bij onze vereniging.
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