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GYMSPORTVERENIGING TARZAN 

Sinds 1936 recreatieve gymnastiekvereniging in Moerkapelle. 

Onze vereniging heeft als doel zoveel mogelijk mensen met 
plezier te laten sporten. Daarom bieden we lessen aan voor jong 
én oud. 

Voor meer info zie  www.tarzan-moerkapelle.nl 
 
 
LESTIJDEN SEIZOEN 2022/2023 tm juni  
  

DINSDAG; 
          09.30-10.15  Blijf bewegen 
          15.45-16.30  Turnen basisschool groep 1 & 2  
          16.30-17.30  Turnen basisschool groep 3 & 4  
   
 DONDERDAG; 
           09.00-10.00 Damesgymnastiek 
 10.00-11.00 Sportfit 50+ dames en heren 
 20.00-21.00 Damesconditietraining 
 
 Alle lessen vinden plaats in Dorpshuis  
 ‘Op Moer’, Raadhuisstraat 40, Moerkapelle 

 Aanmelden voor een proefles of inschrijven via: 

  

 

 

https://www.tarzan-moerkapelle.nl/inschrijven/ 

            Contact; info@tarzan-moerkapelle.nl 
              ledenadmin@tarzan-moerkapelle.nl 
 
 
 

 
 
 
VOORWAARDEN 
 
De turnwereld en de KNGU heeft seizoenen van een half jaar.  
Seizoen 1: januari t/m juni, Seizoen 2: augustus t/m december 
Tarzan faktureert per kwartaal. Tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering in maart wordt de contributie vastgesteld, dit 
voor een heel jaar vanaf juli tot en met juni. 
 
TARIEVEN juli 2022 – juni 2023 
Inschrijfgeld  12,50 per inschrijving 
Kleutergymnastiek  130 euro per jaar (65 euro per seizoen) 
Jeugd t/m 15 jaar    140 euro per jaar (70 euro per seizoen) 
16 + / Senior  160 euro per jaar (80 euro per seizoen)  
Alvorens in te schrijven: U kunt altijd gratis twee lessen komen 
proeven! 
 
VOORWAARDEN & INFO 
A. De deelnemer wordt (automatisch) bondslid bij de KNGU. Tarzan betaald de 
bondscontributie voor de deelnemer aan de KNGU (+/- 30 euro per jaar). 
B. Op dit moment maken wij nog geen gebruik van automatische incasso’s, u 
krijgt per half kwartaal een factuur. 
C. Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven. 
D. Als u net bent ingeschreven dan betaalt u altijd voor het hele (resterende 
kwartaal. Schrijft u in februari in, dan betaalt u dus inschrijfgeld + 1,5mnd/3mnd 
* van toepassing zijnde tarief = x. Dat komt onder meer doordat wij voor u toch 
minimaal 1 of twee kwartalen bondscontributie voor u moeten afdragen aan de 
KNGU, en voor aanvang van lessen o.a. huur moeten betalen, et cetera. 
E. Wij maken geen gebruik van incassobureaus. Mocht de betaalgeschiedenis 
daartoe aanleiding geven dan kan het bestuur eisen vooruit te betalen, daarnaast 
kan toegang de zaal worden ontzegd. 
F.  U kunt ten allen tijde met gewichtige reden een verzoek indienen om betaling 
van contributie op te schorten of op pauze te zetten. Stuur dan svp een bericht 
aan ledenadmin@tarzan-moerkapelle.nl 
Uw verzoek wordt dan voorgelegd in de 6 wekelijkse bestuursvergadering. 
G. Het bankrekeningnummer van Tarzan is: NL35INGB0003101644 t.n.v. 
Gymnastiekvereniging Tarzan Bij het overboeken: svp altijd een factuur 
referentie of uw lidnr. in de omschrijving meegeven !! 
H. In geval wij toch een aanmaning moeten versturen: 
Meerkosten betalen per factuur     € 2,50  
Meerkosten versturen herinnering € 5,00 
I. Voor de jeugd kunnen ouders ouders-/verzorgers eventueel gebruik maken van 
een doelgroep subsidies. Dit is onder andere afhankelijk van beschikbaar 

inkomen. Meer Informatie: Jeugdfondssportencultuur 
 


