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INLICHTINGEN EN VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN HET LIDMAATSCHAP
Hartelijk welkom als aspirant lid, nieuw lid of ouder van een nieuw jeugdlid van Turnvereniging Wilskracht. In het kort
willen wij u iets vertellen over onze vereniging.
EEN HEEL KLEIN BEETJE GESCHIEDENIS
Wilskracht is een Amsterdamse turnvereniging opgericht in 1913. In het verleden heeft de vereniging ook een handbalafdeling gehad, hebben we wel eens iets aan skigymnastiek, jazz-ballet en ritmisch gymnastiek gedaan, maar de nadruk
ligt bij ons op het turnen. Op dit moment geven we alleen meisjes les, omdat we geen jongenstrainer hebben.
DOELSTELLING
Wilskracht is vooral een recreatieve vereniging. Dit wil zeggen dat de nadruk ligt op plezier hebben in turnen. We bieden
wedstrijdturnen aan t/m divisie 5 en Kleuren Turnen voor kinderen die niet aan wedstrijden willen deelnemen.
LEIDING EN BESTUUR
De turnleiding bestaat uit betaalde professionele mensen. Het bestuur van Wilskracht bestaat uit onbetaalde vrijwilligers
(oud-leden, lesgevers, leden en ouders van jeugdleden). Wij vinden het belangrijk dat leden en ouders betrokken zijn bij
de vereniging. Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over de club en vragen uw assistentie. Af en toe vragen wij hulp van
ouders en leden bijvoorbeeld bij het klaarzetten van de toestellen, of het helpen organiseren van Clubkampioenschappen,
etc. In het inschrijfformulier kunt u aangeven waarbij u ons zou kunnen helpen.
COMMUNICATIE
Op onze website vindt u een uitgebreide contactpagina onder tvwilskracht.nl/contact. Lesgevers kunt u bereiken via ‘voornaamlesgever’@tvwilskracht.nl, bijvoorbeeld maria@tvwilskracht.nl. En u kunt het bestuur altijd mailen met vragen op
ons mailadres info@tvwilskracht.nl. Elk jaar organiseren we een algemene ledenvergadering, een ouder-leden activiteit
en het Gymgala voor alle leden. Dit zijn goede momenten om op een gezellige manier over de club te spreken.
Wij hopen dat uw kind vooral veel turnplezier zal hebben bij Wilskracht,
Het bestuur

VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 5 maanden.
2. Het inschrijfgeld bedraagt € 15.
3. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren aan de ledenadministratie, dat kan via tvwilskracht.nl/afmelden. Opzeggen
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kan aan het begin en halverwege een periode van 20 weken. Controleer de uiterste opzegdata op de website.
De contributie wordt na opzegging verrekend per halve periode. In onze bevestiging en op de website leest u wat de laatste lesdag zal zijn.
4. De contributie wordt geïnd in oktober en april. De contributie inclusief het bondsgeld voor onze turnbond de KNGU
wordt via automatische incasso geïnd. Mocht u het niet eens zijn met een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het
bedrag binnen 8 weken na afschrijving zonder opgaaf van redenen bij uw bank terug te vorderen. Als u wenst te betalen
per acceptgiro, dan betaalt u €1,50 administratiekosten per keer. Ons bankrekeningnummer is NL22ABNA0614136652
t.n.v. T.V. Wilskracht.
5. De contributie voor turnen bedraagt voor de kleutergym € 157,50 per jaar en de turnlessen van 60 minuten € 170,- per
jaar (€ 85,- per half jaar). De contributie voor de turnlessen van 120 minuten bedraagt € 260,- per jaar. De contributie
voor Klimdoek bedraagt € 260,- per jaar. Overige bedragen zijn te vinden op tvwilskracht.nl/contributie. Contributiewijzigingen voorbehouden mits goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
6. Deelname aan de lessen wedstrijdturnen verplichten je tot deelname aan de (competitie)wedstrijden.
7. Onze actuele lestijden kunt u vinden op onze website tvwilskracht.nl/lesrooster
8. Op verzoek kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging ontvangen. Voor het jaarverslag,
beleidsplan en actuele informatie over onze vereniging verwijzen wij u naar onze website tvwilskracht.nl/documenten.
9. Alle turnlessen, met uitzondering van de keuze oefenstof training op dinsdag, worden gegeven in de turnzaal van het
Marcanticollege (behorend tot de Esprit Scholengroep), gelegen aan de Jan van Galenstraat 31, Amsterdam. De ingang
van de zaal is bij de trap aan de achterkant (bij het water en de brug). Gebruik de linker bel. Loop alleen rechtstreeks vanuit het trappenhuis naar de zaal of de kleedkamer. Het alarm van de school zal anders afgaan.
10. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tijdens de turnlessen sieraden te dragen. Haren die in een
staartje kunnen, moeten ook in een staartje, vlecht of knot gedragen worden.
11. Deelnemen aan de lessen is alleen toegestaan als u of uw kind verzekerd is voor ziektekosten. Noch de turnvereniging
Wilskracht, noch de voor de vereniging optredende leid(st)er, is aansprakelijk voor enig letsel en/of schade ontstaan ten
gevolge van deelname aan de lessen en activiteiten.
12. Wilskracht is een recreatieve vereniging. De lesgevers en assistenten ontvangen een beperkte vergoeding. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Om een vereniging op deze sympathieke manier en met redelijke contributies draaiende te
houden, moeten de taken verdeeld worden en verwacht de vereniging ook wat van haar leden/ouders terug. U kunt hierbij
denken aan het helpen bij het op- en afbouwen van de toestellen, het opruimen van de materialenkast, helpen bij de
organisatie van een evenement, een keer een projectje doen voor de club, zitting nemen in de kascontrolecommissie, het
bijhouden van de EHBO-kist, jurylid worden, enz. Wij gaan ervan uit dat wij hiervoor een beroep op u kunnen doen.
13. In de lessen en tijdens wedstrijden en activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen door iemand van de vereniging. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor onze website en social media. Meer informatie hierover vindt u in ons
‘fotobeleid’ op de website.

Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam

tvwilskracht.nl

info@tvwilskracht.nl

