
 

 

Welkom bij onze vereniging! 
 

Bij GENIE kun je moderne dans volgen, peuter-, kleuter-, kinder- en 
tienerdans en jazzdans voor volwassenen. Voor alle leeftijden is het 
mogelijk te trainen in één van onze turngroepen, zowel op recreatief als op 
wedstrijdniveau, dit alles in een gezellige en goede sfeer.  
 
Bij GENIE kun je ook Fitdance-lessen volgen, heerlijk losgaan bij Free 
Running en bieden wij G-sport aan in de vorm van "Dans en Spel". 
 

 Algemene voorwaarden 
 
Regelmatig worden er demonstraties, uitvoeringen en wedstrijden 
georganiseerd waarvoor, bij deelname, een kleine vergoeding wordt 
gevraagd. 
 
Tijdens het deelnemen aan evenementen wordt het clubtenue gedragen. 
Informatie hierover vindt u op onze site www.genie-bergenopzoom.nl 
en is tevens bekend bij onze leiding. 
 
Wij willen u er op wijzen dat tijdens wedstrijden, uitvoeringen, activiteiten, 
etc. er foto's worden gemaakt die op onze Social Media geplaatst kunnen 
worden. Wij vragen u hier vooraf toestemming voor. M.i.v april 2019 wordt 
het wel of niet toestemming geven ook digitaal verwerkt door de 
ledenadministratie, zie inschrijfformulier.  
 
Onze leiding heeft de bevoegdheid om les te mogen geven en volgt hiervoor 
regelmatig bijscholing.  
 
GENIE hanteert als betaalwijze: een incassomachtiging. 
De contributie wordt voor een periode van 2 maanden tegelijk geïncasseerd. 
Periode 1: januari - februari (incasso eind januari) 
Periode 2: maart - april (incasso eind maart) 
Periode 3: mei - juni (incasso eind mei) 
Periode 4: september - oktober (incasso eind september) 
Periode 5: november - december (incasso eind november) 
Over de maanden juli en augustus bent u geen contributie verschuldigd. 

 

 Contributie per maand 
 

 t/m 15 
jaar 

vanaf 16 
jaar 

Selectie 
vanaf 16 jr 

1 trainingsuur in de week €  10,00 €  12,00 €  14,00 

per 1/2 uur extra training in de week €   2,50 €   3,50 €   4,50 

per uur extra training in de week €   5,00 €   7,00 €   9,00 
 
NB: voor Ouder- en Kindgym geldt het volwassen tarief.  Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

 
De KNGU-bondscontributie wordt per kalenderjaar tijdens betaalperiode 1, 
in januari geïncasseerd. Nieuwe leden betalen de jaarlijkse bondscontributie 
en het inschrijfgeld tijdens de eerste incasso. Leden die na 1 juli lid worden 
betalen de helft van de jaarlijkse bondscontributie.  
 
 

 Opzeggen 
 
Opzeggen kan vijfmaal per jaar, steeds voor aanvang van een nieuwe 
incasso periode. Dat betekent dat u kunt opzeggen voor 1 januari, 1 maart, 
1 mei, 1 september of 1 november door uitsluitend gebruik te maken van 
het digitale uitschrijfformulier: www.genie-bergenopzoom.nl/uitschrijfformulier. 

 
Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via: 

 ledenadministratie@genie-bergenopzoom.nl  

 dansen@genie-bergenopzoom.nl : Mariëlle Sebregts  

 turnen@genie-bergenopzoom.nl : Kim Meininger 
 

Wilt u meer te weten komen over onze vereniging? 
Bezoek dan onze website: www.genie-bergenopzoom.nl 

 
 

http://www.genie-bergenopzoom.nl/
mailto:ledenadministratie@genie-bergenopzoom.nl
mailto:dansen@genie-bergenopzoom.nl
mailto:turnen@genie-bergenopzoom.nl
http://www.genie-bergenopzoom.nl/


 

 

  S.V. GENIE     
Inschrijfformulier 

 

 
M / V Voorletters: ………… Roepnaam: …………………………… 
 
Tussenvoegsels: …………..  Achternaam:……………………………  
 
Geboortedatum:………………………………………………………… 
 
Postcode: …………………… Huisnummer: ………………………… 
 
Straatnaam: ………………………………………………. …………… 
 
Woonplaats: ……………………………………………………………. 
 
06-nummer(s): …………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………… 
 
E-mailadres: …………………………………………………………… 
 
 
In te vullen door de leiding: 
 
Inschrijfdatum: ………………………………  Lesnummer:……….. 
 
Naam leiding: ……………………………………………………………. 
 

 

Machtiging voor automatische afschrijving: 
Ondergetekende geeft tot wederopzegging toestemming om de contributie 
van GENIE 5x per jaar af te schrijven van zijn of haar hieronder vermelde 
bankrekening. Wanneer een afschrijving niet in orde is, heeft u recht 
binnen een maand zonder meer terug vordering te vragen bij uw bank. 
 
Datum:…………………………………………………………………………… 
 
IBAN rekening:………………………………………………………………. 
 
Op naam van Dhr. / Mevr. 
Voorletters: ……….. Achternaam: ………………………………….. 
 
Ik geef wel toestemming / geen toestemming voor het gebruik van foto’s 
op Social Media (Website, Facebook en Instagram). 
 
Handtekening:………………………………………………….…………….  
 
Bij beëindiging lidmaatschap vervalt automatisch uw toestemming aan 
GENIE om de contributie af te schrijven van uw bankrekening.  

 
In te vullen door de ledenadministratie: 
  
Lidnummer: …………….. Nummer betaalrelatie:……………………. 
 
Opzegdatum: ……………………………………………………………. 
                                                                  

   Privacy statement 
 

Uw persoonsgegevens worden volgens de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) door Genie verwerkt en beschermd, zie ons 
Privacy statement op de website: www.genie-bergenopzoom.nl 

 

Dit formulier afgeven bij de leiding. 

 

http://www.genie-bergenopzoom.nl/

