Inschrijfformulier
Welkom bij Gymnastiekvereniging Jahn Hillegom.
Jahn is een vereniging met een breed sportaanbod. De club is uitgegroeid tot een veelzijdige vereniging.
Van kleutergym tot seniorengym, van toestellen tot ritmische gymnastiek en van recreatiesport tot
wedstrijdsport: Jahn kan het allemaal bieden.
In de afgelopen periode heeft u mogelijk twee keer vrijblijvend kennis mogen maken met één van onze
activiteiten. Na deze lessen krijgt u dit inschrijfformulier.
Inschrijving
Als u lid wilt worden, verzoeken wij u een aantal gegevens aan ons door te geven ten behoeve van uw
lidmaatschap. Lees eerst het Huishoudelijk Reglement en de Privacy Policy, beide terug te vinden onder
‘Lidmaatschap’ op onze site: www.jahnhillegom.nl. Een geprinte versie is op te vragen via de train(st)er.
Jahn is aangesloten bij de sportbond KNGU (www.kngu.nl/bondsinformatie/lidmaatschap), alle leden
worden daar dan ook automatisch lid van.
Vul het inschrijfformulier op de volgende pagina volledig in.
Sinds mei 2018 hebben wij specifieke toestemming nodig om u te mogen benaderen via e-mail en om uw
telefoonnummer toe te voegen aan de WhatsApp-groep van het betreffende lesuur. Vul dus ook de
toestemmingsverklaring in, waarop u aangeeft op welke manieren wij u mogen benaderen.
Als het lid op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, moet zowel het inschrijfformulier als de
toestemmingsverklaring door een ouder of voogd ondertekend worden.
Contributie
De contributie bestaat uit drie onderdelen:
 Lescontributie per uur. Deze vindt u op de volgende pagina bij de betreffende les.
 Bondscontributie KNGU. Voor leden tot 16 jaar € 22,83 en vanaf 16 jaar € 28,08 per seizoen.
 Verenigingsbijdrage van € 30,00 per seizoen voor onkosten die de vereniging maakt, zoals
administratie, kosten voor bankrekening en postbus etc.
De contributie wordt jaarlijks vooraf in rekening gebracht voor de periode van één seizoen. Als u het
lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 juni schriftelijk bij de ledenadministratie te doen.
De prijzen die op de volgende pagina worden genoemd, zijn de lescontributie-bedragen per heel seizoen
van september tot en met juni. Wordt u gedurende het seizoen lid, dan betaalt u voor de periode van
aanvang van het lidmaatschap tot en met juni.
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van Jahn via de train(st)er een factuur waarop de bedragen
zijn gespecificeerd.
Wij wensen u heel veel sportplezier.
Namens het bestuur
Ruud Doezie
Voorzitter GV Jahn Hillegom
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Overzicht lessen 2020-2021
De wedstrijdgroepen staan niet in dit overzicht. Neem contact op
met de ledenadministratie voor meer informatie daarover.
Les

Tijd

Leeftijd

Locatie

Prijs *

Maandag
⃝

Turnen recreatie

17:00-18:00

6-8 jr

Mesdaglaan

€ 106,-

⃝

Turnen recreatie

18:00-19:00

9+ jr

Mesdaglaan

€ 106,- (t/m 15 jr)
€ 116,- (16+ jr)

⃝
⃝

Dinsdag
Keep-Fit

09:00-10:00

volwassenen Mesdaglaan

€ 116,-

⃝

Senioren

09:15-10:15

senioren

Jeugdland

€ 116,-

Senioren

10:15-11:15

senioren

Jeugdland

€ 116,-

⃝

Senioren **

11:15-12:15

senioren

Mariaoord

€ 116,-

⃝
⃝

Woensdag
Turnen recreatie

16:00-17:00

4-6 jr

Mesdaglaan

€ 106,-

⃝

Turnen recreatie

17:00-18:00

6-8 jr

Mesdaglaan

€ 106,-

Turnen recreatie

18:00-19:00

8-10 jr

Mesdaglaan

€ 106,-

⃝

Turnen recreatie

19:00-20:00

10+ jr

Mesdaglaan

€ 106,- (t/m 15 jaar)
€ 116,- (16+ jr)

⃝

Ritmische gym

17:00-18:00

4-8 jr

De Vosse

€ 106,-

Ritmische gym

18:00-19:00

8+ jr

De Vosse

€ 106,-

⃝

Donderdag

* Uitleg over de contributie op de pagina hiervoor.
** Tijdens deze les is extra begeleiding aanwezig. De les is in samenwerking met de Bollenstroom.
Datum 1e les: ………………………………………………………

Geboortedatum: …………...…………………………….………

Naam: ………………………………………………………… m/v

Telefoonnummer: …………...………………….……….……...

Adres: …………………………………………………………………

Mobiel nummer: …………...………………….………………...

Postcode+woonplaats: ……………………………………….

E-mail: …………...…………………………………………..............

☐ Ja, ik heb het Huishoudelijk Reglement en de Privacy Policy gelezen.
Datum: ..………………………………………………………………

Handtekening: ….…………………………………………………

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, moet deze verklaring ook
door een ouder of voogd ondertekend worden.
Naam ouder/voogd: ………………………………………
Formulier afgeven aan de train(st)er
of inleveren bij de ledenadministratie.

Handtekening ouder/voogd: …………………………...…
T.a.v. ledenadministratie
Postbus 231
2180 AE HILLEGOM
ledenadministratie@jahnhillegom.nl
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Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten, acties en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we in bepaalde gevallen
wedstrijdschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u delen via onze eigen
website, sociale media en/of apps. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens
hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik, ………………………………………………………………….. (vul naam lid in)
Gymnastiekvereniging Jahn Hillegom (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te
verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder AANGEKRUISTE gegevensverwerkingen:
Mijn telefoonnummer toevoegen aan de app-groep (bijvoorbeeld WhatsApp) van het lesuur
waaraan ik deelneem, ten behoeve van communicatie over het betreffende lesuur en over

lopende acties binnen de vereniging die voor die groep relevant zijn.

Het maken en daarna publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de website van de
vereniging, op sociale media en in de app-groep van mijn lesuur.

Mij benaderen voor acties waaraan de vereniging deelneemt, bijvoorbeeld een spaaractie van

een supermarkt en (sportieve) activiteiten van derden, bijvoorbeeld als andere sportverenigingen
een evenement organiseren.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangekruiste en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Dit kan via een schriftelijk bericht aan de
ledenadministratie.
Naam: ……………………………………………………………

Datum: ..……………………………………………………………

Geboortedatum: …………...……………………….………

Handtekening: ….……………………………………………..

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, moet deze verklaring
ook door een ouder of voogd ondertekend worden.
Naam ouder/voogd: ………………………………………

Handtekening ouder/voogd: …………………………..
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