INFORMATIE REGLEMENT

Het doet ons genoegen dat u zich wilt aanmelden als lid van onze vereniging en heten u van harte welkom.
Voor onze ledenadministratie is het noodzakelijk dat uw aanmelding schriftelijk wordt bevestigd. Voor een
goede verwerking dient u daarvoor gebruik te maken van het inschrijfformulier.
Hieronder zijn een aantal belangrijke punten uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging opgenomen. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan hier kennis van genomen
te hebben en er naar te handelen. Lees het dus goed door en bewaar dit formulier. Na ondertekening dient u
het inschrijfformulier bij de docent van de les in te leveren. De docent zorgt ervoor dat uw inschrijfformulier
bij de ledenadministratie komt.
1.
2.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en dient tegelijk met de eerste contributie te worden voldaan.
De contributie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur mag deze
contributie tussentijds aanpassen als gewichtige redenen daartoe aanwezig zijn. Dit gebeurt aan de
hand van een door het bestuur opgestelde begroting. De contributie dient, per 6 maanden, bij
vooruitbetaling te worden voldaan. Dit gebeurt bij Omnisport 2B door automatische incasso. Indien u
tussentijds lid wordt, dan betaald u een evenredig deel dat wordt vastgesteld door de
ledenadministratie. Dit geld niet voor tussentijdse opzeggingen (zie hiervoor punt 4).
Contributie:
Peuterswing ½ uur, 2 t/m 4 jaar
€ 58,00 ( per half
Kleuterballet ¾ uur, 4 t/m 6 jaar
€ 87,00 ( per half
Kidsdance/Street Jazz 1uur, 7 t/m 15 jaar
€ 106,00 ( per half
Street Jazz 1 ¼ uur, 7 t/m 15 jaar
€ 130,00 ( per half
Street Jazz 1 ¼ uur, vanaf 16 jaar
€ 140,00 ( per half
Flexx Fitt en Street Jazz 1 uur, vanaf 16 jaar
€ 112,00 ( per half
(Deze bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd)

3.
4.

5.

6.

jaar )
jaar )
jaar )
jaar )
jaar )
jaar )

Een seizoen bestaat uit twee periodes, de periode september tot en met januari en de periode februari
tot en met juni. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie berekend.
Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie en dient
SCHRIFTELIJK of per email (flexxdance@omnisport2b.nl) plaats te vinden. Rekening moet worden
gehouden met een opzegtermijn van minimaal één maand. Dit betekent uiterlijk 30 juni opzeggen voor
de eerste helft van het seizoen en uiterlijk 31 december voor de tweede helft van het seizoen.
De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel welke
het gevolg zijn van het bezoeken of deelnemen aan de lessen, wedstrijden of andere activiteiten van de
vereniging. Voor schade welke de leden aan derden aanbrengen in verenigingsverband is een W.A.verzekering afgesloten.
Omnisport 2B heeft een gedragsprotocol. Deze geeft aan welk gedrag en welke houding de vereniging
verwacht van haar leden, instructeurs (-trices), vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden bij alle
verenigingsactiviteiten. Door uw lidmaatschap verklaart u op de hoogte te zijn van dit gedragsprotocol
en dat u zich aan de afgesproken regels zal houden. Het gedragsprotocol vindt u in het
informatieboekje of op www.omnisport2b.nl

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Irene van den Bulk, 010-5217176 of
flexxdance@omnisport2b.nl. Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen op de website: www.omnisport2b.nl
Wij hopen dat u bij ons een sportieve- en plezierige tijd zult beleven.
Met vriendelijke groet,
het bestuur.

