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CONTRIBUTIE 

TARIEVEN (PER 01-04-16) 

De inschrijfkosten voor een lid zijn eenmalig € 10,00.  

De contributie bedraagt per half jaar:  

Ouder en kind gym    (1 uur p.w.) € 67,50 

Junioren tot 16 jaar (turnen)   (1 uur p.w.) € 67,50 

Junioren tot 16 jaar (10- springgroep)  (1 uur p.w.) € 67,50 

Junioren tot 16 jaar (acro recreanten)  (1 ¼  uur p.w.) € 80,00 

Junioren tot 16 jaar (acro wedstrijd)   (3 uur p.w.) € 180,00  

Junioren tot 16 jaar  (10+ springgroep)  (1 ½ uur p.w.) € 90,00 

Senioren vanaf 16 jaar (turnen)  (1 uur p.w.)   € 70,00 

Senioren vanaf 16 jaar (acro recreanten) (1 ¼  uur p.w.) € 81,50  

Senioren vanaf 16 jaar (acro wedstrijd) (3 uur p.w.) € 183,00 

Senioren vanaf 16 jaar (10+ springgroep) (1 ½ uur p.w.) € 92,50 

Steunlid (2016)       € 24,73 per jaar.    

Deze bedragen zijn inclusief de bondscontributie van de KNGU (www.kngu.nl). Deze bedragen zijn voor 2016 vastgesteld 

op: 

Junioren (t/m  15 jaar)  € 20,24  

Senioren (vanaf 16 jaar)  € 24,72  

Op het moment dat door de KNGU de bondscontributie wordt verhoogd, zullen wij dit doorberekenen in onze contributie, 

zoals overeengekomen in de Algemene Ledenvergadering van april 2010. 

Wijzigingen in de contributie zullen via de website gecommuniceerd worden. 

 

Bij eventuele restitutie / dan wel tijdelijke stopzetting bij blessure wordt de bondscontributie niet terug betaald. 

Per 1 oktober 2016 wordt de betalingstermijn aangepast. Van 2x per jaar naar 5x per jaar innen. De te betalen contributie 

op jaarbasis blijft uiteraard gelijk aan de tarieven (maal 2) die hierboven staan vermeld. In oktober 2016 wordt er eenmalig 

3 maanden geïnd, daarna elke 2 maanden, met als uitzondering de maanden juli en augustus. Voor oktober t/m december 

2016 en het gehele jaar 2017 ziet het innen van de contributie er als volgt uit: 

Incasso maand: Betreft de maanden: 

Oktober 2016 Oktober, november en december 2016 

Januari 2017 Januari en februari 2017 

Maart 2017 Maart en april 2017 

Mei 2017 Mei en juni 2017 

September 2017 September en oktober 2017 

November 2017 November en december 2017 

http://www.kngu.nl/
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REDUCTIE REGELINGEN 

Er is een regeling voor de vergoeding van kosten op het gebied van sport, cultuur en recreatie voor leden met een 

minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Eindhoven. (http://www.jeugdsportfonds.nl/) en Nuenen 

(www.leergeld.nl). 

ADMINISTRATIE 

OPZEGGEN 

Schriftelijke opzeggingen (onder vermelding van uw lidnummer) kunt u 4 maal per jaar sturen naar de ledenadministratie. 

 - Opzeggingen die vóór 1 maart doorgegeven zijn gaan per 1 april in. 

 - Opzeggingen die vóór 1 juni doorgegeven zijn gaan per 1 juli in. 

- Opzeggingen die vóór 1 september doorgegeven zijn gaan per 1 oktober in. 

 - Opzeggingen die vóór 1 december doorgegeven zijn gaan per 1 januari in. 

 

U kunt opzeggen door een brief of email te sturen naar:  

Secretariaat PSV Gymnastiek  

Olympialaan 22 

5652 CC Eindhoven  

ledenadministratie@psvgymnastiek.nl  

Niet tijdig opzeggen houdt in dat het lidmaatschap automatisch met 3 maanden wordt verlengd. 

VERHUIZINGEN 

U bent zelf verantwoordelijk om PSV Gymnastiek op de hoogte te stellen van een verhuizing. Bij het niet doorgeven van een 

verhuizing bestaat het risico dat wij u niet meer kunnen bereiken. ledenadministratie@psvgymnastiek.nl 

BANKGEGEVENS 

ABN AMRO:  NL75ABNA0452451345 

t.n.v. Gymnastiekvereniging PSV 

 

Momenteel wordt contributie twee maal per jaar (in april en in oktober), middels standaard Europese Incasso geïnd. Het 

incassant ID van PSV Gymnastiek is incassant ID NL08ZZZ402363070000. Voor leden die na maart of oktober lid worden zal 

de resterende contributie voor de periode waarin men lid is geworden op een later moment geïnd worden. Als u geen 

gebruik maakt van automatische incasso zal 2,50 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. 

VOORSCHRIFTEN 

ALGEMENE REGELS 

http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.leergeld.nl/
mailto:ledenadministratie@psvgymnastiek.nl?subject=Opzegging
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Regels ten aanzien van de lessen:  

- Het dragen van sieraden en piercings tijdens de lessen is verboden.  

- Lossen haren dienen vast gedragen te worden in een staart of vlecht. Haarbanden, haarklipjes en andere 

haaraccessoires zijn niet prettig bij het turnen.  

- Het dragen van een turnpakje is verplicht, zie de kledingvoorschriften.  

- Grove sportschoenen zijn niet toegestaan tijdens de training. Op soepele turnschoentjes of blote voeten kun je het 

beste turnen. Binnen onze vereniging raden wij zwarte turnschoentjes aan omdat deze het beste passen bij het 

clubtenue. Wij zouden het prettig vinden als u hier rekening mee houdt.  

- Eten en drinken in de zaal is niet toegestaan. Tijdens langdurige trainingen kan hiervan worden afgeweken en kan een 

eet/drink pauze worden ingelast. Eten en drinken is dan bij uitzondering toegestaan op een door de trainer aangewezen 

plaats in de sportruimte. 

- Voor de les is het niet toegestaan op de toestellen te komen, bij binnenkomst kunnen de leden aangekleed op een plek 

gaan zitten die door de trainer(s) is toegewezen. 

 

 

 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN 

MEISJES 

Wanneer je als jeugdlid deel gaat nemen aan de trainingen ben je verplicht een PSV turnpakje te dragen. Dit geld voor 

zowel de recreanten als de jongtalenten. U heeft de mogelijkheid om bij ons een PSV turnpakje te kopen. De turnpakjes 

worden 4x per jaar besteld dit om verzendkosten te besparen. 

Dit turnpakje is een velours turnpakje van de fabrikant TemaTurn in de PSV kleuren rood, zwart en wit. De kosten voor dit 

pakje bedragen € 37,00. Pakjes in de maten S, M en L kosten € 39,00.  Er zijn paspakjes aanwezig om de juiste maat te 

bepalen. U kunt hierbij, indien u dat wenst, ook een bijpassende zwarte korte legging kopen voor € 18,00. Leggings  in de 

maten S, M en L kosten € 19,00. 

Een PSV turnpakje kunt u ook zelf  bestellen op de site www.tematurn.nl. Voer in het zoekveld de code V224 in. 

JONGENS 

Voor jongens gaat onze voorkeur ook uit naar een PSV turnpakje voor heren. Deze zijn verkrijgbaar voor € 39,00 in de PSV 

kleuren rood, zwart en wit. Ook heeft u de mogelijkheid tot het bijbestellen van een broek € 17,00. Op dit moment kunt u 

de jongens kleding alleen via de train(st)er bestellen. 

Er is ook de keuze te turnen in een strakke korte zwarte broek naar keuze (zelf aanschaffen), met een rood PSV Gymnastiek 

T-shirt (kosten € 15,00). 

TURNSCHOENEN 

Op soepele turnschoentjes of blote voeten kun je het beste turnen. Binnen onze vereniging raden wij zwarte turnschoentjes 
aan omdat deze het beste passen bij het clubtenue. Wij zouden het prettig vinden als u hier rekening mee houdt. 

VEILIGHEID 

http://wwwgoogle.psvgymnastiek.nl/leden-informatie/huisregels#TOC-Kledingvoorschriften
http://www.tematurn.nl/default.asp?pageid=8&docid=33&webgroupfilter=&clusterfilter=1007
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IS VOOR HET GEVEN VAN TRAINING EEN LICENTIE VEREIST? 

Een licentie is alleen nodig om als vereniging aan wedstrijden mee te kunnen doen.  De meeste trainers van PSV hebben 

echter wel de nodige papieren of zijn daar mee bezig. 

ZIJN DE KINDEREN VERZEKERD? 

 Ja, alle kinderen zijn door hun lidmaatschap bij PSV automatisch aangemeld als lid van de KNGU. Via de KNGU is iedereen 

verzekerd. 

FOTO’S  

PSV Gymnastiek gebruikt foto’s uit de eigen vereniging voor publiciteit of ter ondersteuning van  nieuwsberichten op onze 

eigen website. Bij het inschrijven van uw zoon/dochter kunt u aangegeven of u hier al dan niet mee akkoord gaat. Voor 

clubactiviteiten maken wij gebruik van een externe fotograaf. Gegevens zijn bij ons op te vragen, beheer van deze foto's 

liggen bij de fotograaf en niet bij de vereniging. 


