Turnvereniging O.D.I.N. Amstelveen
Opgericht 1 mei 1911, aangesloten bij de K.N.G.U.

Inschrijfformulier
Achternaam:

………………………………………………………………..……..……….............

Roepnaam:

…………………………………………

Geboortedatum:

Man / Vrouw (doorstrepen n.v.t.)

………. - ….…….- ….……… (dag – maand – jaar)

…………………………………………………..

Naam en voorletters ouder/verzorger:

Adres:

…………………………………………………………………………………………

Postcode:

………………………… Plaats : ……………………………………………………

Telefoon en/of mobiel: ..……………………………………………………………………………….
e-mailadres:

…………………………………

Ondergetekende verklaart zich aan de lidmaatschap bepalingen (vermeld aan ommezijde) van
Turnvereniging O.D.I.N. te zullen houden en de verschuldigde contributie per seizoen bij de eerste
aanzegging (na bericht van de penningmeester) bij vooruitbetaling te zullen voldoen. (bij
minderjarigen handtekening van ouder/verzorger).

Datum: …………………………………

Handtekening: ………………………………………….

Dit formulier binnen ÉÉN WEEK ondertekend inleveren bij de LEIDING in de zaal.

Onderstaande strook uitsluitend in te vullen door de leiding.

Contributieverplichting vanaf:

……………………….. (datum).

Geplaatst op de afdeling:

…………………op ………………..dag van …………. tot ………

Akkoord leiding:

…………………………………..(s.v.p. naam)

LIDMAATSCHAPBEPALINGEN – T.V. ODIN Amstelveen

Ledenadministratie
Mevr. M. v.d Avoird
B. v. Waverenstr 70
1181 SN Amstelveen

Tel.:020-645 3970

Lidmaatschap
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:
leden tot en met 15 jaar.
Junioren:
leden van 16 en 17 jaar.
Senioren:
leden van 18 jaar en ouder.
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.
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. Deze opzegging dient uitsluitend aan de
ledenadministratie te worden gericht, doch uiterlijk vóór 1 mei.
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 (met een minimum van €.5,-) zal worden overgegaan.
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 april de Algemene Ledenvergadering gehouden, uiteraard toegankelijk voor alle leden, aan
wie de convocatie met agenda tijdig zal worden toegestuurd.
Financiële verplichtingen
Het contributiebedrag, dat men verschuldigd is per seizoen, t.w. van 1 september t/m 30 juni, dient bij
vooruitbetaling te geschieden. Daarnaast betaalt ieder nieuw lid € 15,- inschrijfgeld. Dit bedrag is ook
verschuldigd bij eventuele hertoetreding.
De verschuldigde bondscontributie van de KNGU is in de verenigingscontributie begrepen.
IBAN: NL24INGB0000542885
T.n.v. Contributie admin. TV ODIN, Amstelveen.

Voor het verschuldigde bedrag wordt een contributienota toegezonden. Deze dient na ontvangst direct te worden
voldaan.
Bezitters van de Amstelveen Pas kunnen deze benutten voor ODIN.
Verenigingsnieuws
Op de site www.tvodin.nl staat in de Nieuwsbrief al het nieuws dat de vereniging betreft.
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 te vinden op www.tvodin.nl.

Tenue
Jongens:
Donkerblauwe broek en wit shirt.
Meisjes (aspiranten en junioren): Blauw velourspakje (verkrijgbaar bij clubhuis van ODIN,
1e en 2e maandag van de maand van 18.45-19.45 uur
(Ouderkerkerlaan 14 achter).
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!

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.
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