
 

Gymnastiekvereniging Turnlust Huizen 
www.turnlust-huizen.nl 

 
Aan de nieuwe leden: 

 
Van harte welkom bij Turnlust Huizen ! 

 
Ter introductie enige informatie over de vereniging, de spelregels zoals ze 

voorkomen in de statuten en in het huishoudelijk reglement.  
 

1. Samenvatting. 
 Het lidmaatschap wordt vooruit betaald per kwartaal. 

 Bij toetreding betaal je ook inschrijfgeld à € 11,50. 

 Wijze van inschrijven: zie punt 3. 
 Je kunt alleen per half jaar bedanken.  

 Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Vóór 1 juni of 
vóór 1 januari zeg je op voor het daarop volgende halfjaar. 

 Je bent verplicht, bij deelname aan wedstrijden, turnkleding aan te schaffen. (zie 

punt 5) 
 Mededelingen van het bestuur gebeuren via de jaargids, website, nieuwsbrieven 

en brieven. 
 Het is raadzaam dit entreeformulier te bewaren! 

 
2. Inleiding. 

“Turnlust” is opgericht in 1940. Als gymnastiekvereniging zijn wij aangesloten bij de 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) voor het turngedeelte. Voor alle 
overige disciplines zijn we aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Sportbond 

(NKS). Wij beschikken sinds een aantal jaren over een eigen accommodatie waarin 
ruim 80 lesuren worden gegeven door onze 19, zeer kundige, train(st)ers. 

Daarnaast worden er op zaterdagochtend ook lessen gegeven op de locatie Het 

Ellertsvelt (omgeving Bovenmaatweg/4e kwadrant).  
In de regel wordt er gedurende de vakanties geen les gegeven (de selectiegroepen 

kunnen hiervan afwijken). 
 

3. Inschrijven en contributie-betaling. 
Na de proefles ontvang je dit entreeformulier en een inschrijfformulier. Indien je lid 

wenst te worden, neem je op de volgende les het ingevulde inschrijfformulier mee 

en geeft deze af aan de leiding. Na het inboeken bij de ledenadministratie zal de 

contributie geind worden via een automatische incasso. Als deze betaling binnen is 

gekomen ben je lid en opgenomen in ons systeem. Vervolgens wordt de contributie 
per kwartaal afgeschreven.  

 

4. Communicatie. 
Algemene informatie, zoals bestuursmededelingen, (e-mail) adressen van Bestuur of 

Train(st)ers, wordt via onze jaargids verstrekt. 
Dit blad verschijnt aan het begin van het seizoen. Daarnaast verschijnt er 6 maal per 

jaar een nieuwsbrief. Ook kan je terecht op onze website. Speciale, op kleinere 

groepen gerichte, informatie wordt mondeling of via een aparte brief verstrekt. 
 

5. Kleding. 
Iedereen die voor de vereniging uitkomt tijdens een wedstrijd is verplicht de 

turnkleding van de vereniging te dragen. Voor meisjes van 6 jaar en ouder is dit een 
turnpakje.  

Voor de jongens een wit T-shirt met blauwe sportbroek.  

Turnlustpakjes zijn verkrijgbaar via de website. 
 

6. Opzeggen lidmaatschap. 
Het opzeggen als lid kan alleen plaatsvinden door een schriftelijke (liefst per e-mail) 

melding  aan de ledenadministratie (ledenadministratie@turnlust-huizen.nl). 

 
Afmelden bij de train(st)er of niet meer verschijnen in de les gelden niet 

als opzegging. Er blijft dan een betalingsverplichting bestaan. 
 

Het lidmaatschap opzeggen kan 2 maal per jaar, ingaande 1 februari en 1 augustus. 
De opzegging dient binnen te zijn vóór 1 januari of vóór 1 juli voor het 

daaropvolgende halfjaar.  

Voor deelnemers aan de Pilates lessen: schriftelijk opzeggen een maand voor het 
begin nieuwe kwartaal. 

 
7. Slot. 

Op de jaarlijkse ledenvergadering hebben senior-leden stemrecht en 

ouders/verzorgers van junior-leden een adviserende stem. 
 

Na deze nogal zakelijke mededelingen wensen wij je een sportieve en vooral 
plezierige tijd bij de vereniging.  

 

Met vriendelijke groeten,  
ook namens de gehele trainersstaf. 

 
Het Bestuur 
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