Reglement Contributie en Bijdrage
GV KDO Apeldoorn 2019
(Behoort bij Artikel 8 van de Statuten en Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement en
goedgekeurd tijdens de ALV GV KDO Apeldoorn van 20 november 2018)
ENTREE/INSCHRIJFGELD
Artikel 1 Inschrijfgeld
Ieder natuurlijk persoon, die lid wil worden van de GV KDO Apeldoorn betaalt éénmalig inschrijfgeld
van € 5,00. Dit inschrijfgeld wordt geïnd met de eerste inning van de verenigingscontributie.
VERENIGINGCONTRIBUTIES
Hieronder volgen de contributies voor de verschillende gedefinieerde ledengroepen voor het
kalenderjaar 2019 voor het daarbij behorende jaar-les-rooster.
Artikel 2 Begunstigende leden
Dit zijn leden die niet deelnemen aan de lessen maar zich wel aan de vereniging hebben verbonden
door het storten van een jaarlijkse contributie. Deze bedraagt € 25,00
Artikel 3 Recreanten
Voor de recreanten binnen de vereniging geldt de volgende contributie per kwartaal (dus 4x per jaar)
uitgaande van 1 uur per lesweek (45 minuten voor Zumba en Aerobics in verband met de intensiteit;
Gym-plus turnen groep 1,5 uur).
Artikel 3.1 Leden tot en met 15 jaar
ACRO-gym: € 32,00
Gymnastiek, Dans, Zumba, Aerobics: € 32,00
(Ouder en) Peutergym, Verhalen-beweeg-les voor peuters,
Bewegen op muziek: € 35,50
Trampoline: € 39,00
Free Runnen: € 41,50
Artikel 3.2 Leden vanaf 16 jaar
ACRO-gym: € 35,50
Zumba, Aerobics: € 38,00
Gymnastiek, Dans, Sportfit 55+: € 39,00
Free Runnen: € 41,50
Trampolinespringen: € 51,00
Turnen oud talent groep: € 34,00
Gym-plus turnen groep: € 48,00
Artikel 4 Wedstrijdgroepen (meerdere uren per week)
Voor de wedstrijdgroepen geldt dat zij meerdere uren trainen in de week. De leden worden
toegelaten tot de wedstrijdgroepen en de indeling daarbinnen door de trainers/coaches.
Voor het aantal uren wordt verwezen naar het jaar-les-rooster. Voor sommige groepen zijn naast
bedragen per uur per kwartaal ook jaarbedragen afgesproken voor extra trainingsuren.
Artikel 4.1 Turnen (indeling naar leeftijd & niveau)
Het aantal uren is per groep bepaald.
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4.1.1 - 6e divisie: € 31,50; € 125,00/jaar
4.1.2 - 5e divisie: € 31,50; € 66,00/jaar
4.1.3 - 4e divisie: € 31,50
Artikel 4.2 Trampolinespringen (indeling naar leeftijd & niveau)
Het aantal uren is per groep bepaald.
4.2.1 Wedstrijd Groep Jong & Oud: € 36,50
4.2.2 Wedstrijdgroepen extra uren: € 36,50
4.2.3 Jong Talent: € 36,50
Artikel 5 Selectiegroepen (meerdere uren per week)
Voor de selectiegroepen geldt dat zij meerdere uren trainen in de week. De leden worden toegelaten
tot de selectiegroepen en de indeling daarbinnen door de trainers/coaches.
Artikel 5.1 Trampolinespringen ( indeling naar leeftijd & niveau
Het aantal uren is per groep bepaald.
5.1.1 – Talent: € 28,50
5.1.2 – Topsportgroep: € 28,50
Artikel 5.2 Turnen (indeling naar leeftijd & niveau)
Het aantal uren is per groep bepaald. In verband met verschillende lessen worden bij sommige
groepen 2 verschillende uurtarieven berekend.
5.2.1 Pre-selectie: € 31,50
5.2.2 3e divisie: € 26,00/€ 31,50
5.2.3 2e divisie: €26,00/€ 31,50
Artikel 5.3 Dans (indeling naar leeftijd & niveau)
Het aantal uren is per groep bepaald.
5.3.1 Jong Talent: € 30,00
5.3.2 C-selectie: € 30,00
5.3.3 B-selectie: € 30,00
5.3.4 A-selectie: € 30,00
Artikel 6 Extra uren
Indien door een trainer/coach in overleg met de betrokken leden wordt besloten tot extra
trainingsuren zullen de daarbij behorende kosten (accommodatie & trainer) aan de deelnemende
leden worden doorbelast. Dit gebeurt door middel van de facturatie met automatische incasso over
de extra uren.
Artikel 7 Inning contributie
De verenigingscontributie wordt voorafgaand aan het kwartaal geïnd door een automatische incasso.
Indien het kwartaalbedrag hoger is dan € 150,00 bestaat de mogelijkheid om de
verenigingscontributie per maand gedurende 12 maanden per jaar te laten innen. Dit dient door het
lid zelf te worden aangegeven via een mail aan leden@kdoapeldoorn.nl
BIJDRAGEN
Naast de contributies zal de vereniging ook bijdragen doorbelasten in de hieronder aangegeven
situaties.
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Artikel 8 Afdracht Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
Ieder lid van GV KDO Apeldoorn is verplicht een afdracht te doen aan de KNGU de zogeheten
bondscontributie. Door deze afdracht is het lid tijdens de lessen verzekerd en heeft het lid een aantal
ledenvoordelen waarvan het actuele overzicht is te vinden op de website van de vereniging.
Voor de jaarlijkse afdracht aan de KNGU betaalt een lid tot 16 jaar € 5,35 (2018) per kwartaal en
leden van 16 jaar en ouder € 6,55 (2018) per kwartaal. Deze afdracht wordt gezamenlijk met de
verschuldigde verenigingscontributie per kwartaal geïnd.
De KNGU-afdracht wordt door de KNGU ieder jaar in november vastgesteld voor het volgend
kalender jaar.
Artikel 9 Wedstrijdpaspoort
Indien een lid deel gaat nemen aan lokale, regionale, nationale en internationale wedstrijden in
zij/haar discipline heeft het lid een wedstrijdpaspoort nodig. De bijdrage voor een wedstrijdpaspoort
wordt vastgesteld door de KNGU en wordt doorbelast aan het lid. Het wedstrijdpaspoort dient te
worden aangevraagd via de vereniging volgens de procedure van de KNGU. Een wedstrijdpaspoort is
drie jaar geldig.
Artikel 10 Wedstrijden/Demo ‘s
Indien een lid deelneemt aan wedstrijden zijn hier wedstrijdgelden aan verbonden. Deze worden
door de wedstrijdorganisatie – vaak in overleg met de KNGU – vastgesteld en door de vereniging
verhoogd met een bedrag voor de door de vereniging te maken kosten. Deze bijdrage per wedstrijd
wordt doorbelast aan het lid, die wordt aangemeld voor de wedstrijd. Deze aanmelding gebeurt door
de trainer/coach van het lid. De bijdrage wordt 1 maal per kwartaal automatisch geïncasseerd nadat
er een factuur is verzonden na afloop van de wedstrijd. Hierop staat de incassodatum vermeld.
Indien niet via incasso wordt betaald maar via een nota wordt betaald, wordt € 1,00
administratiekosten in rekening gebracht.
Indien een ledengroep Dans deelneemt aan Demo ’s zijn hier deelname gelden aan verbonden. Deze
worden door de organisatie van de Demo’s – vaak in overleg met de KNGU – vastgesteld en door de
vereniging verhoogd met de door de vereniging te maken kosten. Deze totaal bijdrage aan de
betreffende demo wordt doorbelast naar de deelnemers, die voor de demo door de trainer/coach
zijn aangemeld. Daar het een groepsdeelname is, vindt de incasso pas achteraf plaats bij de op de
demo volgende verenigingscontributie-inning.
Artikel 11 Kleding
Voor de wedstrijdgroepen en selectiegroepen binnen de vereniging worden kledingvoorschriften
gehanteerd in verband met de presentatie en uitstraling van GV KDO Apeldoorn naar buiten toe. De
kosten voor deze kleding worden doorbelast aan het lid dat ingeschreven staat als lid van de
genoemde groepen. De hoogte van deze kosten worden, voordat tot aanschaf wordt overgegaan
door de trainer/coach of de coördinator van de discipline waarbinnen de groep valt, kenbaar
gemaakt aan het lid als ook de bijdrage die wordt doorbelast.
Deze bijdrage wordt nadat een factuur is gestuurd, automatisch geïncasseerd op de datum zoals
vermeldt op de factuur. Indien niet via incasso wordt betaald maar via een nota wordt betaald,
wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Artikel 12 Activiteiten
Door de vereniging en derden kunnen gedurende het seizoen activiteiten worden georganiseerd
waaraan kosten zijn verbonden (voorbeeld het Sinterklaasfeest, het Beweegdiploma-feest
enzovoort). De bijdrage voor deze activiteiten worden doorbelast aan de leden en hun eventuele
introducees die ook deelnemen aan de activiteit. De wijze waarop de bijdrage wordt geïnd, wordt
per activiteit kenbaar gemaakt.
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Artikel 13 Slotartikel
Met betrekking tot zaken aangaande contributies en bijdragen waarin dit reglement niet voorziet
besluit het Bestuur GV KDO Apeldoorn.
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