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Gymnastiekvereniging
“Sport Staalt Spieren”
Westwoud
In dit seizoensboekje van GVSSS kunt u alle informatie vinden
over onze gymvereniging. Bewaar het goed, want het wordt
maar eens per jaar uitgegeven.
Lestijden
Maandag:
09.00 – 10.00 uur dames 50+ o.l.v. Wendy
10.00 – 11.00 uur dames 60+ o.l.v. Wendy
20.00 – 21.00 uur heren
o.l.v. Sven Dirks
Woensdag:
19.00 – 20.00 uur Total Body Workout o.l.v. Sven Dirks
Zaterdag:
09.00 – 10.00 uur jeugd (3 en 4-jarigen) o.l.v. Marije Kors
10.00 – 11.00 uur jeugd (5 en 6-jarigen) o.l.v. Marije Kors
11.00 – 12.00 uur jeugd (vanaf 7 jaar) o.l.v. Marije Kors
Jeugd: De samenstelling qua leeftijd kan nog veranderen.
Dit hangt af van het aantal leden per leeftijd.
Seizoen 2019/2020
Het seizoen loopt van 26 augustus 2019 t/m 6 juli 2020
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Aanmelden
Dit kan door het invullen van het inschrijvingsformulier en deze
inleveren bij de leiding of het bestuur.
De eerste twee lessen zijn gratis.
Afmelden
In geval van verhindering of ziekte graag afmelden bij de
leiding.
Of mail: gvsss@ziggo.nl
Contributie
Jeugd tot en met 18 jaar € 75,- per seizoen
19 tot en met 64 jaar
€100,- per seizoen
vanaf 65 jaar
€ 80,De inning van de contributie gaat via automatische incasso.
Indien u niet op deze manier wenst te betalen, dient u rekening
te houden met € 2,50 administratiekosten.
Rekeningnummer: NL40RABO0131250035 t.n.v. G.V.S.S.S. te
Westwoud
Privacybeleid
We gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Het privacy
beleid staat op de startpagina van de website (www.gvsss.nl)
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Opzeggen lidmaatschap
Graag schriftelijk (of per email) en voor 30 augustus van het
betreffende seizoen bij:
Karin Spruit-Groen, Raadhuisstraat 32, 1617 VL Westwoud
06-30381986
gvsss@ziggo.nl
Jaaroverzicht
23 oktober 2019
7 maart 2020
4 april 2020
april / mei 2020
13 mei 2020

Kidsmiddag (instuif)
Violenactie op het Schalmplein
Dorpsveiling
Rabo ClubKas Campagne
Ledenvergadering

Over deze activiteiten kunt u t.z.t. alle informatie vinden in De
Schakel, op de website www.gvsss.nl of via de email.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 oktober t/m 27 oktober
23 december t/m 5 januari
17 februari t/m 23 februari
13 april
27 april t/m 10 mei
21 mei en 22 mei
1 juni
6 juli t/m 16 augustus
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Website
Op de website www.gvsss.nl wordt alle informatie gedeeld
met betrekking tot GVSSS. Hiermee brengen wij u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten van de
gymvereniging. Mocht u zelf iets willen bijdragen aan de
website, dan kunt u uw kopij mailen naar: gvsss@ziggo.nl
Emailadres:
Het emailadres van de gymvereniging is:
gvsss@ziggo.nl
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Bestuur
Ledenadministratie:
Karin Spruit-Groen Raadhuisstraat 32 1617 VL Westwoud
06-30381986
joka2011@ziggo.nl
Penningmeester:
Rita Berkhout Binnenwijzend 7 1617 KT Westwoud
0228-563410
n.berkhout01@quicknet.nl
Lid:
Suzan van Diepen Laantje 12 1617 KM Westwoud
06-48157366
suzan_vd@hotmail.com
Lid:
Tanja Koster Oosterblokker 137 1696 BE Oosterblokker
06-21823606
t.koppies@live.nl
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Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren (G.V.S.S.S.)
Uittreksel uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
Het doel van de vereniging is het bevorderen van gymnastiek,
zowel recreatief als in wedstrijdverband of enig andere vorm.
Dit wordt bereikt door de praktische uitvoering daarvan.
Men kan zich aanmelden bij de leiding in de zaal. Dit kan
gedurende het gehele jaar.
De algemene ledenvergadering of jaarvergadering is het
belangrijkste orgaan, waaraan alles en iedereen ondergeschikt
is. Zij wordt jaarlijks gehouden in mei. Zij heeft zowel een
informatief als probleemoplossend, idee- en besluitvormend
karakter. Leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht.
Contributie
Ieder lid verplicht zich contributie te betalen. Deze wordt per
seizoen geheven, namelijk in het begin van het nieuwe
schooljaar. De hoogte hiervan zal steeds tijdens de
jaarvergadering bekend worden gemaakt. De contributie wordt
per automatische incasso geheven. Zij zal niet hoger worden
gesteld dan noodzakelijk is voor het bestaan van de vereniging.
Teruggave van contributie kan alleen geschieden in bijzondere
gevallen, zoals bijvoorbeeld verhuizing, zwangerschap, een
langdurige ziekte of andere speciale gevallen. Dit ter
beoordeling van het bestuur.
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Opzegging
a. Door het lid: Dit kan schriftelijk bij de door het bestuur
aangewezen persoon (Karin Spruit-Groen) voor 30 augustus
van het betreffende seizoen.
b. Door de vereniging: Dit kan plaatsvinden op bepaalde
gronden
1.
het niet betalen van de gestelde contributie
2.
wangedrag in de vereniging
3.
het niet nakomen van afspraken
4.
het schaden van de belangen en/of goede
naam van de vereniging
Ieder lid is aansprakelijk voor de door zijn of haar schuld
aangerichte schade aan gebouw en inventaris van de sportzaal
en de accommodaties.
Men wordt verzocht tijdig bij de lessen aanwezig te zijn en zich
te houden aan de richtlijnen van de leiding.
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