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Inschrijving en contributie 
1. Geïnteresseerden in de sportlessen bij GV Voorwaarts kunnen geheel vrijblijvend deelnemen aan 

één gratis proefles. Ouders kunnen de proefles van hun kinderen bijwonen. Later zal het kind 
zelfstandig deelnemen aan de les. Na de proefles kunnen geïnteresseerden een inschrijfformulier 
meenemen en een informatieboekje. 

2. Vanaf de datum van inschrijving bestaat er een overeenkomst tussen GV Voorwaarts en de 
deelnemer voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving dient de deelnemer het inschrijfformulier volledig en 
naar waarheid in te vullen. Voor deze inschrijving wordt eenmalig 10,00 EURO in rekening gebracht. 

3. Opzegging kan alleen per mail of schriftelijk geschieden. Na opzegging is men nog 1x contributie 
verschuldigd, waarna het lidmaatschap komt te vervallen. Tijdens de opzegperiode kunt u wel 
blijven gymmen als u wilt. Opzegging alleen bij de trainer wordt als onvoldoende beschouwd.  
Opzegging dient te geschieden aan: Ledenadministratie@gvvoorwaarts.nl  met daarin uw 
naam/adres/plaats en geboortedatum. U ontvangt altijd een bevestiging van opzegging. Dit is 
tevens uw bewijs van uitschrijving!!  Opzegging  is per aanvang  van een nieuwe periode Jan, 
Maart, Mei, Sept, Nov) en moet min 1 periode (= 2 maanden)  van te voren, ongeacht datum van 
incasseren. Indien de opzegging bij ons te laat is ontvangen, dan dient de volgende periode ook te 
worden betaald. Dit geld ook wanneer u geen bevestiging van opzegging kunt overhandigen. 

4. Betalingen worden aan het begin van een nieuwe periode geïncasseerd. Deze perioden zijn:  
 1e Periode:  januari, februari  
 2e Periode:  Maart, April,  
 3e Periode:  Mei, Juni  
 4e Periode: Juli, Augustus (contributievrij !!) 
 5e Periode: september, Oktober,  
 6e Periode: November, December 
Bij het mislukken van een incasso of niet tijdige betaling zal er een tweede keer worden 
geïncasseerd, hiervoor wordt € 2,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.  
Indien de deelnemer lid wordt in het midden van een periode vindt er verrekening  plaats, slechts 
de resterende lessen van die periode worden dan in rekening gebracht.  
Er wordt geen restitutie op lesgelden gegeven. In geval van achterstallige betaling heeft de 
deelnemer geen recht op het volgen van de lessen. 

5. GV Voorwaarts heeft het recht de contributie periodiek te verhogen. Dit gebeurd met goedkeuring 
van de Ledenvergadering en U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Informatie hierover geschied via 
het clubblad de ‘Gymmi ‘ of via de website. 

6. Het vierde gezinslid wonende op hetzelfde adres is contributie vrij voor 1 les. Dit geld ook voor de 
daarop volgende gezinsleden. 

 
De Lessen 
7. Iedereen heeft recht op één gratis proefles. 
8. De duur van lessen is 60 minuten met uitzondering van de wedstrijdgroepen. 
9. De lessen worden gevolgd door de deelnemer zelf, in de regel zonder aanwezigheid van 

ouders/familie/vrienden, met uitzondering van de ouder-kind lessen. 
10. Vereist is, dat U op lessen verschijnt in sportkleding, bijvoorbeeld gympakje, T-shirt, gymbroek en 

eventueel gymschoenen met witte zolen. Het is niet verplicht om sportkleding in de Voorwaarts 
kleuren te dragen. 

11. Indien de deelnemer last heeft van een blessure of lichamelijke beperking, dient hij/ zij dit voor het 
deelnemen aan de lessen door te geven aan de leiding.  
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12. Indien een blessure, ziekte of zwangerschap het  lidmaatschap beïnvloed, heeft de deelnemer de 
mogelijkheid het lidmaatschap om te zetten in een rustend lidmaatschap, met de daarbij 
behorende contributie. Er wordt geen restitutie op lesgelden gegeven. Dit kan ingaan wanneer 
men langer dan 1 periode( = 2 maanden) geen gebruik kan maken van de lessen. 

13. Voorwaarts heeft het recht om lessen incidenteel af te zeggen  
- wanneer vanuit de gemeente de zaal gesloten wordt voor de vereniging 
- bij verenigingsactiviteiten indien er geen passende leiding of zaal ter beschikking is 
- bij uitval van leiding indien er geen passende vervanging is 
- bij extreme warmte in de zalen 
Hiervoor wordt u zo mogelijk, tijdig geïnformeerd via de Gymmi of een externe brief vanuit de 
leiding. Er wordt geen restitutie op lesgelden gegeven. 

14. Tijdens de basisschool vakanties vinden er geen lessen plaats, met uitzondering van de 
wedstrijdgroepen. De lessen op de zaterdag, gaan de eerste zaterdag wel door en de tweede 
zaterdag niet.  

 

Aansprakelijkheid en gedragsregels 
15. GV Voorwaarts is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen 
16. GV Voorwaarts is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die mochten ontstaan 

voor, tijdens of na de les. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij een beroep doen op een 
ongevallen verzekering bij  de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Een korte 
toelichting treft u hieronder: 
Wanneer is men verzekerd: 
- Tijdens deelname aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door G.V. Voorwaarts c.q. de KNGU 
zijn vastgesteld en tijdens het rechtstreeks gaan en komen naar de plaats waar deze activiteiten 
plaatsvinden. 
Wat is verzekerd: 
- een uitkering indien men t.g.v. een ongeval overlijdt. 
- een uitkering indien men t.g.v. een ongeval blijvend invalide wordt. 
Wat is niet verzekerd: 
- Kosten van geneeskundige behandeling, zoals dokter, tandarts en ziekenhuis. 
- Kosten van revalidatie. 
- Kosten verband houdend met verlies van arbeidsinkomsten. 
Wanneer en hoe te melden: 
- Melding van het ongeval dient onmiddellijk (uiterlijk binnen 24 uur) plaats te vinden bij het 
secretariaat van GV Voorwaarts:  secretariaat@gvvoorwaarts.nl . Indien er GEEN melding wordt 
gedaan binnen 24 uur, vervalt in principe het recht op aanspraak. 

17. GV Voorwaarts adviseert alle leden een sportkeuring te ondergaan. Dit is echter voor eigen kosten 
en op eigen verantwoordelijkheid. 

18. GV Voorwaarts kan een deelnemer weigeren verder deel te nemen aan lessen wanneer hij/zij 
normale  omgangsvormen en de volgende regels niet in acht neemt: 
- grof taalgebruik of fysiek geweld vóór, tijdens of ná de les wordt niet geaccepteerd 
- respecteer elkaar en respecteer elkaars prestaties 
- Iedereen is mede verantwoordelijk voor het schoonhouden en op orde houden van de zaal, de 
materialen en bijbehorende ruimtes (kleedkamers, gangen en kantine) 

Wij wensen u veel gymplezier! 
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