Algemene informatie / voorwaarden
Inschrijving:
Inschrijven als lid van Turn- & Sportcentrum Hardenberg gaat d.m.v. het inleveren van een ingevuld
inschrijfformulier.

Opzegging lesuren:
De contributie wordt automatisch geïncasseerd in 12 maandelijkse termijnen en de Bondscontributie in de eerste
maand van een kwartaal t.g.v. Rekeningnummer: NL 34 INGB 0009 5504 16 t.n.v. Turn- & Sportcentrum
Hardenberg.
Voor informatie en onjuistheden omtrent de contributie kunt u rechtstreeks contact opnemen met TSH via
penningmeester@turn-sportcentrum.nl.

Contributie bepalingen per maand: (Per 1 september 2020)
Lesuren per week
1 lesuur
2 lesuren
3 lesuren
4 lesuren
5 lesuren
6 lesuren
7 lesuren
8 lesuren
9 lesuren
10 lesuren
11 lesuren
12 lesuren
Aerobic / 50+
Afdeling Bergentheim
1 lesuur

t/m 15 jaar
€ 18,63
€ 26,07
€ 32,73
€ 37,78
€ 42,84
€ 46,83
€ 50,82
€ 54,81
€ 58,80
€ 62,79
€ 66,25
€ 69,71

16 jaar en ouder
€ 21,22
€ 28,66
€ 35,31
€ 40,37
€ 45,43
€ 49,42
€ 53,41
€ 57,40
€ 61,39
€ 65,38
€ 68,84
€ 72,29
€ 19,69

€ 12,24

€ 14,90

Jaarlijks vindt er per september indexering van de contributies plaats op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50. Dit bedrag wordt bij de eerste incassering van de contributie mede
afgeschreven.

Bondscontributie Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie ( KNGU)
De Bondscontributie 2020 aan de KNGU bedraagt, per kwartaal:
t/m 15 jaar € 5,65
16 jaar en ouder € 6,95
Turnpakjes zijn te koop bij Prins Sport in Hardenberg en de T-shirts bij de leiding.

Foto’s en video’s
Tijdens de lessen, wedstrijden, turnshows of andere activiteiten kunnen beeldopnamen worden gemaakt voor
publicatie op de website, sociale media of nieuwsbrieven. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hier wel
of geen toestemming voor geeft.

Afmelding en adreswijzigingen
Afmelding als lid is vier maal per jaar mogelijk, per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Dit dient u respectievelijk voor 15 december, 15 maart, 15 juni en 15 september kenbaar te maken via een
afmeldingsformulier. Afmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de leiding of het bestuur. Turn- & Sportcentrum
Hardenberg verzoekt u vriendelijk adreswijzigingen en afmeldingen schriftelijk door te geven.
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