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LIDMAATSCHAP REGLEMENT OLYMPIA HAASTRECHT 

1. Aanmelden 

a. Het kan voorkomen dat lesuren met wachtlijsten werken. Wilt u weten of dat geldt voor uw 

keuze, vraag het dan persoonlijk na bij de leiding van het desbetreffende lesuur voor of na de 

les. 

b. Elk nieuw lid mag twee maal gratis aan de les meedoen. Tijdens deze twee lessen bekijkt het 

nieuwe lid of hij/zij de les leuk vindt. Na deze twee proeflessen kunt u zich inschrijven. Het 

inschrijvingsformulier kunt u verkrijgen bij de leiding, via de ledenadministratie of 

downloaden van de website. 

c. Tweemaal per jaar zal de bondscontributie van de KNGU aan u worden doorberekend, dit 

bedrag is afhankelijk van leeftijd. De actuele bedragen zijn op de website te vinden.   

d. Hij/zij neemt de verplichting op zich om minstens een half jaar lid van de bovengenoemde 

vereniging te blijven. 

2. Ophalen, wegbrengen en omkleden 

a. Als een lid om welke reden dan ook niet aan de les kan deelnemen, wordt het op prijs 

gesteld als dit aan de leiding wordt doorgegeven. 

b. Ouders mogen hun kinderen tot in de zaal begeleiden. 

c. Vijf minuten na aanvang van de les, verzoeken wij ouders te vertrekken. 

d. Pas vijf minuten vóór het einde van de les de kinderen weer op te halen. 

e. Alleen bij de eerste les van de kleutergym, geldt de uitzondering dat ouders de gehele les 

mogen blijven. 

3. Kleding 

a. Ons verenigingspakje is in verschillende nuances blauw. Het gympakje is van goede kwaliteit 

en is bedoeld voor jeugdleden om te dragen tijdens wedstrijden. Ook een korte legging is 

verkrijgbaar. De tenues zijn te koop via www.tematurn.nl. Het nummer van ons tenue is 

V019. 

b. Als een lid namens Olympia naar buiten treedt (bijv. wedstrijden, demonstraties, 

avondvierdaagse), moet deze zich kleden volgens de geldende kledingvoorschriften. Voor de 

gymnasten, het blauwe gympak in verschillende nuances blauw en witte sokken en witte 

gymschoenen. Voor de jongens het blauwe T-shirt, een witte sportbroek, witte sokken en 

witte gymschoenen. Dit geldt niet voor de dans-leerlingen: voor deze lessen wordt 

sportkleding en gymschoenen gedragen. 



4. Opzeggingen 

a. Onze contributieperiodes lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 

december. 

b. Opzeggen als lid moet uiterlijk 1 maand voor het einde van een contributieperiode. Dus vóór 

1 juni of vóór 1 december. Na die datum is men het volgende halfjaar schuldig. 

c. Wij gebruiken de opzegtermijn van 1 maand voor de verwerking in onze administratie, de 

stopzetting van de machtiging voor automatische incasso en de beëindiging van 

verplichtingen aan de KNGU. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gemeld 

worden aan de ledenadministratie: schriftelijk p/a Pinksterbloem 22, 2851 ZH Haastrecht of 

via email: ledenadministratie@olympia-haastrecht.nl. 

5. Tijdelijk stopzetten 

a. De mogelijkheid bestaat om het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten, i.v.m. zwangerschap, 

langdurig ziek zijn en/of blessure. Hierover kunt u contact opnemen met het bestuur: 

ledenadministratie@olympia-haastrecht.nl. 

6. Betalingen 

a. De contributie wordt tweemaal per jaar geïnd via automatische incasso. Bij niet tijdige 

betaling ontvangt u een herinnering. Indien er binnen het half jaar niet betaald is volgt 

schorsing als lid. 

7. Wijzigingen 

a. Wijzigingen van naam, adres, telefoonnummers en/of e-mailadres dienen direct te worden 

gemeld aan de ledenadministratie: schriftelijk p/a Pinksterbloem 22, 2851 ZH Haastrecht of 

via email: ledenadministratie@olympia-haastrecht.nl of 

 

 


