Secretariaat:
www.kwiekenlenig.nl
+ secretaris@kwiekenlenig.nl

Belangrijke informatie voor leden en/of ouders/verzorgers van de vereniging.
Onze internetsite:
Ons e-mailadres:

www.kwiekenlenig.nl
info@kwiekenlenig.nl

Bankrekeningnr:

NL63 RABO 0156344394
t.n.v. Zgv Kwiek en Lenig, Zwolle
NL91CON400627050000
Nr. 1040869
Nr. 40062705

Incassant ID:
Aangesloten bij KNGU:
Ingeschreven bij K.v.K.:

Hoe word je lid:
*
Digitaal via site www.kwiekenlenig.nl:
Kies “Lidmaatschap”, “Aanmeldingsformulier”.
Vul alle gevraagde gegevens in en verstuur.
Binnen ongeveer een week krijg je een mail ter bevestiging.
Communicatie:
Ben je lid, dan word je via onze website, e-mail en e-nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het wel en wee
binnen de vereniging. Omdat wij in principe alleen via deze kanalen mededelingen doen, is het van groot belang
dat het mailadres goed leesbaar en correct wordt opgegeven!
Algemeen:
De vereniging aanvaardt in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van
kleding of andere eigendommen.
Deze schade is door ons niet verzekerd en komt voor eigen rekening!
Iedereen moet mee kunnen doen!
Omdat het belangrijk is dat alle kinderen kunnen sporten, zijn er instanties, die het lidmaatschap mogelijk maken
voor ouders met beperkte financiële middelen. Informatie hierover is te vinden op http://zwolle.jeugdsportfonds.nl
of http://meedoenzwolle.nl. Wij hebben al een aantal kinderen, dat hierdoor toch mee kan doen!
Zonder afspraken kunnen we als vereniging niet bestaan.
Daarom hanteren we de volgende spelregels:
• Het is niet de bedoeling dat ouders/familie/bekenden tijdens de lessen aanwezig zijn. Wilt u een keer kijken,
overleg dan vooraf even met de leiding.
• De leden die aan een les beginnen, blijven in de kleedkamers totdat de vorige groep de zaal heeft verlaten.
• De lage contributie maakt het niet mogelijk om daaruit alle kosten te dragen. Voor extra activiteiten kan een
eigen bijdrage worden gevraagd, naast de contributie, bijv. (onderlinge) wedstrijden.
• Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen, omdat wij dan geen zalen kunnen huren bij de gemeente of
scholen.
• In het kader van ‘Veilig Sportklimaat’ hanteren wij gedragsregels, die u kunt vinden op onze site.
Toelichting op de contributie:
De contributie is opgebouwd uit de kosten voor zaalhuur, leiding en vereniging voor één seizoen (± 40 lessen)
verdeeld over 12 maanden. In de vakanties betaalt u dus gewoon contributie.
Machtiging en incasso:
Als nieuw lid geeft u een machtiging aan de vereniging af, waarmee wij de contributie van uw rekening mogen
incasseren. Hieronder het schema met de data, waarop wij de contributie bij u afschrijven. Wilt u zorgen voor
voldoende saldo op uw rekening?

Periode

Data 1e incasso

1e maand (met inschrijfkosten)
Maandelijks
Bondscontributie KNGU

Tussen 25e en einde van de maand
Tussen 1e en 5e van de maand
Tussen 25e en einde van de laatste maand
van het kwartaal

Data 2e incasso
(als 1e incasso mislukt)
Tussen 15e en 20e van de volgende maand
Tussen 15e en 20e van de maand
Tussen 15e en 20e van de 1e maand van het
nieuwe kwartaal

Storneren
Het kan gebeuren dat een incasso wordt geweigerd door de bank (onvoldoende saldo op de rekening) of dat u zelf
het bedrag via de bank terugvordert {wilt u de reden daarvoor dan direct doorgeven aan de penningmeester
(penningmeester@kwiekenlenig.nl)?}.
Tenzij er een fout is gemaakt, blijft de betalingsverplichting bestaan. Na twee keer mislukt incasseren, sturen wij
een herinnering. Wordt dan het verschuldigde bedrag niet voldaan, dan zien wij ons genoodzaakt om € 5,- in
rekening te brengen voor extra administratiekosten.
Opzegging:
• Opzegging als lid dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie
(ledenadministratie@kwiekenlenig.nl).
• De opzegtermijn bedraagt één maand en kan alleen ingaan op de laatste dag van de maand volgend op de
datum van ontvangst van de opzegging.
Opzegging ontvangen
Einde lidmaatschap
Uiterlijk de 30e of 31e van de lopende maand
30e of 31e van de volgende maand
• Zegt u niet op tijd op (schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie), dan blijft de betalingsverplichting
voor de volgende maand bestaan. U mag de lessen tot het einde van het lidmaatschap blijven volgen.
Tot slot: Wij kunnen het als bestuur niet alleen!!
Een vereniging kan alleen bestaan als er voldoende vrijwilligers zijn die ook de handen uit de mouwen willen
steken bij grotere of kleinere taken die gedaan moeten worden.
Er zijn verenigingen die vrijwilligerswerk koppelen aan het lidmaatschap. Zover willen wij als Zgv Kwiek en Lenig
(nog) niet gaan, maar zonder uw hulp kan de club niet bestaan. Naast bestuursleden zoeken wij mensen die op
(incidentele basis) taken voor de vereniging willen uitvoeren. Om gericht te kunnen vragen aan (jeugd-)leden (of
hun ouders/verzorgers) om assistentie, willen wij u vragen bij de aanmelding van het aspirant-lid op het
aanmeldingsformulier aan te geven wat voor een soort werk u doet, welke hobbymatige activiteiten u beoefent of
wat uw interesses zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Wij wensen u veel sportplezier bij Zgv Kwiek en Lenig!!

Aangesloten bij de KNGU onder nr. 040869
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 40062705

Rekeningnummer:
t.n.v.

NL63 RABO 0156344394.
Zgv Kwiek en Lenig.

