Belangrijke informatie voor nieuwe leden van ODIN:
Geschiedenis over ODIN:
De Turnvereniging ODIN (Ons Doel Is Nuttig) is opgericht op 1 mei 1911 en op 29 november 1979 onder nummer V532485
ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU, voorheen KNGB en KNGV) en is
ingedeeld in de Regio Noord-Holland.
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan is de vereniging door Hare Majesteit de Koningin op 19 april 1971 de ‘Erepenning
van Verdienste’ toegekend.
In mei 2011 werd het 100-jarig bestaan gevierd met een spectaculaire show door alle afdelingen van de vereniging.
Doelstellingen bij oprichting:
• Het beoefenen onder bevoegde en deskundige leiding van de gymnastiek in de meest uitgebreide zin resp. het kweken van
belangstelling daarvoor.
• Het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen.
• Het houden van onderlinge en externe wedstrijden
• Alle andere middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn (art.2 van de statuten).
Algemene bepalingen
Door haar of zijn toetreding verklaart elk lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle
verdere wettige regelingen en besluiten.
Men kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de statuten, huishoudelijk reglement en andere wettige
regelingen en besluiten (art. 21 van de statuten).
Jaarlijks wordt eind maart de Algemene Ledenvergadering gehouden, uiteraard toegankelijk voor alle leden. De convocatie
met agenda zal tijdig op de site www.tvodin.nl worden vermeld.
Het huishoudelijk reglement is op de website te vinden.
Ledenadministratie:
Mevrouw M. van der Avoird

e-mail: ledenadministratie@tvodin.nl

telefoon: 020-6453970

Lidmaatschap en contributie van de diverse lid soorten:
De vereniging kent de gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en begunstigde leden. Gewone leden zijn zij
die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Jeugdleden zijn zij die jonger zijn dan 16 jaar
Uitsluitend ten behoeve van de contributiebepaling wordt voor de gewone leden en jeugdleden het volgende onderscheid
gemaakt:
Jeugd:
Junioren:
Senioren:

leden tot en met 15 jaar
leden van 16 en 17 jaar
leden van 18 jaar en ouder

Overige bedragen:
Dames 55+, lestijd 1 uur
Pilates, 1 ¼ uur
Inschrijfgeld bij aanmelding:

contributie: € 140,00 per seizoen van september t/m juni
contributie: € 150,00 “
“
“
“
“
contributie: € 170,00 “
“
“
“
“
contributie: € 155,00
contributie: € 170,00
eenmalig: € 15,00

“
“

“
“

“
“

“
“

“
“

Begin van het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij de leiding in de zaal.
Bij een minderjarig lid dient het aanmeldingsformulier door één van de ouders en/of verzorgers te worden ondertekend. Deze
is verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.
Volgens art.1 van het huishoudelijk reglement kunnen leden bezwaar maken tegen het lidmaatschap.
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Opzeggen kan via de mail van de ledenadministratie van ODIN:
www.ledenadministratie @tvodin.nl.
Deze opzegging dient uitsluitend aan de ledenadministratie te worden gericht, uiterlijk vóór 1 juni van het lopende seizoen.
Het is niet voldoende opzeggingen mondeling via de leiding kenbaar te maken. De beëindiging gaat dan in per het einde van
het seizoen waarin de opzegging plaats vindt.
Bij achterstallige betaling van de contributie zal een lid door de contributie administratie worden gemaand.
Bij voortdurende nalatigheid zal de leiding de toegang tot de zaal weigeren, terwijl tot invordering van het achterstallige
bedrag verhoogd met 15% incassokosten zal worden overgegaan.
Bij te late opzegging, dus na 1 juni zal de contributiepenningmeester een naheffing in rekening brengen.

Contributie penningmeester
De heer J. Abrahami

e-mail: penningmeesterc@tvodin.nl

telefoon: 020-4419701

Het seizoen loopt van september t/m juni. De contributie gaat in per halve of hele maand.
Wanneer men na 1 januari lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend.
Naast de contributie wordt bij inschrijving ook inschrijfgeld berekend, te weten € 15,-.. Dit bedrag is ook verschuldigd bij
eventuele hertoetreding.
Alle bedragen zijn te vinden op de website van de vereniging: www.tvodin.nl, onder het menu Vereniging-> Contributie.
Via het opgegeven e-mailadres ontvangt u bericht wanneer u of uw kind staat ingeschreven bij de vereniging en vanaf welke
datum de contributie berekend wordt.
De leiding geeft op het aanmeldingsformulier de ingangsdatum van het lidmaatschap aan.
Na de inschrijving krijgt u van de contributiepenningmeester schriftelijk bericht over de betaling van het bedrag.
De verschuldigde bondscontributie van de KNGU is in de verenigingscontributie begrepen.
U kunt het verschuldigd bedrag overmaken op rekeningnummer:
Rek.nr.: NL24INGB0000542885
t.n.v. Contributie admin. TV ODIN, Amstelveen
Voor het verschuldigde bedrag wordt een contributienota verzonden, deze dient na ontvangst direct te worden voldaan.
Amstelveen Pas:
Mensen met een Amstelveen Pas kunnen hiervan gebruik maken volgens de regels van de Gemeente Amstelveen.
Tenue
Alleen de jeugdleden dragen het officiële ODIN tenue. Het tenue is verplicht bij interne en externe wedstrijden.
Meisjes:
Het verplichte blauwe velourspakje is alleen te koop in het clubhuis: iedere 1e en 2e maandag van de maand van 18.45 tot
19.45 uur.(Ouderkerkerlaan 14 achter).
Jongens:
De jongens turnen in een wit T-shirt met donkerblauwe broek.
Schoeisel:
Het dragen van gymnastiekschoenen c.q. ritmische schoentjes, uitsluitend met witte zolen, is gewenst. Men kan de voorkeur
geven aan blote voeten. Schoeisel of trimschoenen met afgevende zolen zijn in de zalen niet toegestaan!
Op de wedstrijden worden alleen witte turnschoenen gedragen.
Wedstrijden:
In november worden de Groeps-springwedstrijden gehouden.
In maart de Afdelingswedstrijden en in april de Clubkampioenschappen.
Deze wedstrijden worden doorgaans op een zaterdag gehouden te weten: medio november, maart, april.
Activiteiten jeugdleden:
De vereniging kent een jeugdbestuur dat op geregelde tijden zorgt voor recreatieve evenementen van uiteenlopende aard voor
alle kinderen die lid zijn van ODIN.
Verenigingsnieuws
Op de site www.tvodin.nl vindt u in de incidentele Nieuwsbrief al het nieuws dat de vereniging betreft.
Minimaal 4 keer per jaar wordt de nieuwsbrief pr mail verstuurd. Zorg dat uw emailadres bekend is.
Leden die prijs stellen op een papieren versie van deze Nieuwsbrief dienen dit aan te geven bij het secretariaat. Via de leiding
van de afdelingen zal de papieren versie verspreid worden.
Eveneens zijn algemene informatie en foto’s van activiteiten zijn te vinden op www.tvodin.nl
Verzekeringen
Onderstaand geven wij in het kort de belangrijkste punten uit de verzekeringspolis weer, die door de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU) is afgesloten en die voor de leden van onze turnvereniging ODIN gelden (te allen tijde gelden de
officiële polisvoorwaarden).
1. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Wie zijn verzekerd:
1. De KNGU
2. De bestuursleden als zodanig
3. De ondergeschikten van de KNGU ten aanzien van de werkzaamheden die zij verrichten ten behoeve van de KNGU.
4. De districtsbesturen en de bij de bond aangesloten verenigingen

5. De personen die in opdracht van de KNGU en/of de onder 4 genoemde besturen werkzaamheden verrichten, zoals
commissieleden, juryleden, bondstrainers, verenigingstrainers, teambegeleiders enz. alsmede vrijwillige medewerkers.
6. De verenigingsleden
7. De buitenlandse deelnemers, alsmede hun trainers en teambegeleiders, uitsluitend tijdens deelname aan de door de KNGU
c.s. georganiseerde evenementen.
8. Stagiaires
Alleen voor zover zij niet voldoende elders tegen de gedekte risico’s zijn verzekerd (bijvoorbeeld een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering).
Dekkingsgebied: de gehele wereld
Maximaal verzekerd bedrag: € 2.000.000,- per aanspraak
Eigen risico: € 227,00 per aanspraak.
Kleding etc.: diefstal of vermissing van kleding e.d. is van de verzekering uitgesloten.
2. ONGEVALLENVERZEKERING
Wie zijn verzekerd:
1. Alle leden van de KNGU
2. Niet KNGU-leden die officieel deelnemen aan gedekte activiteiten, mits zij als zodanig zijn geregistreerd. Bedoeld wordt:
aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen, ook tijdens ‘open dagen’ of andere eenmalige voorkomende
evenementen.
3. Alle vrijwilligers tot 65 jaar, mits geregistreerd bij de vereniging.
Dekkingsgebied: de gehele wereld.
Wanneer is men verzekerd:
A. Tijdens deelname aan de activiteiten (waaronder ook worden verstaan trainingen en vergaderingen) op plaatsen en uren,
welke door de KNGU c.q. district c.q. vereniging zijn
vastgelegd. Tijdens kennismakingslessen, ook tijdens ‘open dagen’ of andere eenmalig voorkomende evenementen.
B. Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats, waar de activiteiten plaatsvinden.
Waarvoor is men verzekerd:
Van de ongevallenverzekering zijn alleen de rubrieken van toepassing:
A. (eenmalige uitkering bij overlijden) verzekerde som € 10.000,- (vanaf 19-03-2009)
B. (eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit) verzekerde som (maximaal) € 30.000,- (vanaf 19-03-2009).
Waarvoor is men niet verzekerd:
Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling, zoals dokter, tandarts, specialist, ziekenhuis, ambulance.
Er is geen dekking vergoeding voor revalidatie.
Er is geen dekking voor vergoeding van arbeidsinkomen.
Premiekosten
De premie voor bovenstaande verzekeringen komt ten laste van de verenigingskas.
Schadevergoeding
De vereniging draagt geen enkele verantwoording, noch is ze aansprakelijk voor goederen, welke verloren raken in de zalen of
terreinen waar getraind wordt of wedstrijden gehouden worden.
Dringend wordt aangeraden geen voorwerpen van waarde, sieraden etc. naar de zaal mee te nemen.
Ongevallen:
In alle gevallen dient de leiding deze per omgaande door te geven aan de ledenadministratie onder opgave van tijdstip en plaats
van het ongeval.

Namens het Bestuur van ODIN
Januari 2016

