Aanmeldingsformulier
Trampolinevereniging Actief
Voorletters:
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

Geboorteplaats:
Geboortedatum:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Mobiel nr.:
Email-adres:

Aanmeldingsdatum:

Plaats:

Datum:

Naam
ouder/verzorger/lid indien meerderjarig:

  Handtekening
  ouder/verzorger/lid indien meerderjarig:

Contributie
Voor trampolinespringen geldt dat het verenigingsjaar loopt van september t/m juni.
Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen kan dit (schriftelijk/per mail) uiterlijk tot 1 juni.
Tussentijds kan er niet worden opgezegd tenzij hiervoor geldige redenen zijn, dit kan
schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur.
Afhankelijk van de bezetting van de groepen en overleg met de trainer wordt gekeken in
welke groep men het beste past. De trainingen vinden plaats in Sporthal de Marsch te
Paterswolde.
Wil je lid worden dan kost het lidmaatschap:
Junioren: € 162,- voor de junioren per uur, per jaar
Senioren*: € 182,- voor de senioren per uur, per jaar
*een springer is senior als hij of zij 18 jaar oud is bij de start van het seizoen. Als je twee uur
wil springen, neem dan contact op met het bestuur.
De contributie dient zelf overgemaakt te worden op NL95 SNSB 0914 8419 20 t.n.v.
Trampolinevereniging Actief uiterlijk 30 oktober 2017. Vermeld hierbij om welk seizoen het
gaat en de naam van de springer(s) De contributie kan ook in termijnen betaald worden.
Neem hiervoor contact op met het bestuur.
Wedstrijden
Indien er deel wordt genomen aan wedstrijden zullen hier extra kosten aan verbonden zijn.
Deze bedragen variëren per jaar. Individueel is dit ongeveer €35,-. Synchroonkoppels
betalen ongeveer €45,- per paar. Daarnaast heeft de springer een turnpakje nodig wat aan
een aantal eisen moet voldoen. Voor de heren gaat het om een turnhemd en broek. De
trainer zal de springers hierover informeren.

Huisregels Trampoline Actief
- Zorg voor schone sportkleding
- Draag schone sokken (dus niet de sokken die je de hele dag al aan hebt gehad!)
- Het haar dient vastgebonden te worden in een staart/knot/vlecht o.i.d.
- Ben je te laat? Geef dit dan door aan de trainer.
- Ben je niet aanwezig bij de les? Geef dit op tijd door aan de trainer.
- Buitenschoenen zijn in de zaal niet toegestaan.
- Volg ten allen tijde de aanwijzingen op van de trainer. Bij onbehoorlijk gedrag behoudt
hij/zij het recht het lid uit de les te verwijderen. Dit zal vervolgens met het bestuur
besproken worden.
- Trampoline Actief is niet aansprakelijk voor kleding/eigendommen die zijn achtergebleven.
- Dit is een test om te kijken of jullie dit goed lezen :D Daarom graag een antwoord op deze
mail op de volgende vraag: wat is je lievelingskleur?
- Ouders zijn van harte welkom om de trainingen te bekijken op de tribune.

Lestijden
De lestijden zijn als volgt:
Dinsdag 1e uur
16:00 - 17:15
Dinsdag 2e uur
17:15 - 18:15
Dinsdag 3e uur
18:15 - 19:30
Dit betekent…..
….dat we bij het eerste en laatste uur hulp nodig hebben! Vooral het eerste uur, met de
opbouw is het belangrijk dat dit goed en veilig gebeurt. Hier hebben we dus ouders voor
nodig. We zien graag dat jullie dit initiatief zelf nemen. Het  zou mooi zijn als er iedere week
2 á 3 ouders zijn die willen bijspringen. Ditzelfde geldt ook voor de afbouw indien nodig (het
laatste uur zullen vooral de oudere springers aanwezig zijn, zij kunnen uiteraard ook
assisteren).
Vragen?
Voor vragen is het bestuur bereikbaar via trampoline.actief@gmail.com

