
Algemene informatie VZOD 

seizoen 2020-2021 
 
 

Welkom als nieuw lid van sportvereniging VZOD. 

Hierbij ontvangt u informatie over onze vereniging. Het is aan te bevelen deze informatie g o ed te 
bewaren. Deze is ook terug te vinden op onze website www.vzod-lemelerveld.nl. 

 
Leiding/instructeurs 

 

Sport & Spel, Pilates, Bodyshape, PowerSteps Gerda Kersten 

Gymnastiek Daisy Postma, Amy Koenjer, Myke van der 
Sligte (assistent) Patricia Ekkelkamp (assistent) 

Streetdance Linda Molenaar 

Hardlooptraining Karin Jansman (middengroep), 
Joey Rozendal (gevorderdengroep) 

 
Contributie 
Onderstaande contributiebedragen gelden voor een half jaar. 

 1x/week 2x/week 

Gymnastiek   

• Gym groep 1 (45 min) € 55,00 -10%* 

• Gym groep 2 t/m 4 (1 uur) € 80,00 -10%* 

Streetdance   

• Streetdance, vrijdag, 45 min. les € 75,00 -10%* 

• Streetdance, woensdag, 60 min. les € 90,00 -10%* 

Sport & Spel** €  105,00  

Powersteps** €  105,00 € 168,00 

Bodyshape ** €  105,00 € 168,00 

Pilates ** €  105,00 € 168,00 

Hardlooptraining € 46,50  

* Voor twee keer per week sporten voor 1 kind of meerdere kinderen uit 1 gezin geldt een korting 

van 10%. 
**Het is mogelijk om verschillende lessen in de week te volgen, dus bijvoorbeeld een combinatie 

van Sport & Spel en Bodyshape of Pilates en Powersteps. Daarnaast is het mogelijk om een les in 

te halen, dus heeft u bijvoorbeeld een keertje een Sport & Spel-les gemist op dinsdagavond, haal 

dan gerust op een ander moment in die week de les in door op maandagochtend naar steps te 

gaan of woensdagavond naar Bodyshape, …bij VZOD is alles mogelijk! 
 

De contributie wordt twee maal per jaar afgeschreven, te weten in januari en augustus. Bij 
aanmelding machtigt u de penningmeester de contributiebedragen van uw rekening af te schrijven. 
Bij aanmelding in de loop van het seizoen is gedeeltelijk contributie verschuldigd. Ook deze wordt 
automatisch afgeschreven. Het bedrag van de contributie zal jaarlijks stijgen evenredig met 
de kostenstijging. Wijzigingen van de contributie worden tijdens de ledenvergadering 
voorgelegd. 

 

Opzeggen lidmaatschap 
Indien u het lidmaatschap op wilt zeggen kan dit via het afmeldformulier dat u kunt vinden op de 

website. S.V.P. dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en inleveren bij de 
instructrice/leidster tijdens de les of afleveren bij Bianca Tielbeke, Haven 26, 8151 CA Lemelerveld. 

 
Indien u per 1 februari wilt stoppen meldt u zich v óór 15 januari af, indien u per juli/augustus 
wilt stoppen meldt u zich v óór 15 juni af. 

Bij afmelden ná 15 januari of ná 15 juni is men de contributie voor het volgende half jaar 
verschuldigd. 

 

Vakanties/feestdagen 
Voor volwassenen en kinderen worden geen lessen gegeven in de weken waarin de basisscholen 

vakantie hebben (m.u.v. de meivakantie wat betreft de volwassen lessen). Tevens zijn er geen 

lessen op algemeen erkende feestdagen. De kinderen van de basisschool hebben in de maand juli 

en augustus geen les. 

http://www.vzod-lemelerveld.nl/

