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De turnwereld en de KNGU heeft seizoenen van een half jaar.  

Seizoen 1: januari t/m juni 
Seizoen 2: augustus t/m december 
 

Tarzan brengt voor een halfjaar contributie in rekening. Tijdens de 

jaarlijkse ledenvergadering in maart wordt de contributie vastgesteld, 

dit voor een heel jaar vanaf juli tot en met juni. 

 

TARIEVEN juli 2020 – juni 2021 

 

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 +   160 euro per jaar (80 euro per seizoen) 

 

Alvorens in te schrijven: U kunt altijd gratis twee lessen komen 

proeven! 

 

VOORWAARDEN & INFO 

 

➢ De deelnemer wordt (automatisch) bondslid bij de KNGU. 

Tarzan betaald de bondscontributie voor de deelnemer aan de 

KNGU (+/- 30 euro per jaar). 

➢ Op dit moment maken wij nog geen gebruik van automatische 

incasso’s, u krijgt per half jaar een factuur. 

➢ Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven. 



➢ Als u net bent ingeschreven dan betaalt u altijd voor het hele 

(resterende) seizoen. Schrijft u in februari in, dan betaalt u dus 

inschrijfgeld +  5mnd/6mnd * van toepassing zijnde tarief = x.  

Als u dus in januari inschrijft maar in maart weer stopt, dan 

betaald u toch een half jaar. 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. 

 

➢ Wij maken geen gebruik van incassobureaus. Mocht de 

betaalgeschiedenis daartoe aanleiding geven dan kan het 

bestuur eisen vooruit te betalen. 

 

➢ 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. 

 

➢ 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 !! 

➢ In geval wij toch een aanmaning moeten versturen: 
Meerkosten betalen per factuur     € 2,50  
Meerkosten versturen herinnering € 5,00 

 

➢ Voor de jeugd kunnen ouders ouders-/verzorgers eventueel 

gebruik maken van een doelgroep subsidie. Dit is onder andere 

afhankelijk van beschikbaar inkomen. Meer informatie: 

Jeugdfondssportencultuur 

mailto:ledenadmin@tarzan-moerkapelle.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/?gclid=EAIaIQobChMIyM6aptGP7gIV0NnVCh0yRgiSEAAYASAAEgIVgfD_BwE

