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VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN

Secr.: Weegbree 24 • 9351 XA Leek •email:gsvroden@gmail.com • Bankrekening NL82 RABO0355888572

Geachte heer, mevrouw,
Graag heten wij u van harte welkom als lid van onze Vereniging voor Aangepast Sporten.
Sinds 1978 stellen wij onze leden in de gelegenheid om van september tot juni op de woensdagavond van
19.00 – 22.00 uur bij onze vereniging te komen zwemmen in het Sportcentrum ‘De Hullen’ te Roden. De
watertemperatuur is dan ca. 30 ºC.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De contributie wordt tweemaal per jaar geïnd.
Het inschrijfgeld wordt bij de eerste contributie-betaling in rekening gebracht. De hoogte van de contributie
wordt jaarlijks trendmatig aangepast. Wie tussentijds het lidmaatschap opzegt blijft het hele verenigingsjaar
contributie plichtig. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij het secretariaat.
40 vrijwilligers staan wekelijks klaar om onze leden te begeleiden.
Vrijwilligers begeleiden peuters, kleuters en volwassenen bij het zwemmen en maken hen vertrouwd met het
water. Door diverse spelvormen worden de spieren geoefend. Men kan (leren) zwemmen en
waterbasketballen. Volwassenen kunnen ook aquajoggen, waarbij door het dragen van een wetbelt de
gewrichten niet belast worden.
Graag ontvangen wij van uw arts, specialist of fysiotherapeut een medische verklaring t.b.v. van onze
fysiotherapeut mevrouw R. Boxem, om onze vrijwilligers goed te kunnen instrueren.
Bij de balie liggen lijsten met de namen van onze leden. Wij verzoeken u om wekelijks in de betreffende
kolom achter uw naam een kruisje te willen plaatsen zodat wij weten wie aanwezig zijn. Als u begeleid wordt
door één van onze vrijwilligers en u komt eens een keer niet zwemmen dan kunt u dit doorgeven via
gsvroden@gmail.com.
Wij vertrouwen dat u zich spoedig bij ons thuis zult voelen en wensen u vele prettige zwemuurtjes toe.

Ondergetekende wordt lid van de gSv RODEN – VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN
Naam: __________________________________________________________________________
Voornamen: _____________________________________ Geboortedatum: ________________m/v
Adres: _________________________________________ Telefoon: ________________________
Postcode: _________ Woonplaats: ___________________ IBAN nummer: _____________________
E-mail___________________________________________________________________________
Ik weet dat ik het gehele verenigingsjaar contributie plichtig ben en alleen schriftelijk bij het secretariaat het
lidmaatschap kan beëindigen.
* Ongevallen tijdens de sporturen zijn voor eigen verantwoording en risico ! *

Datum: _____________________ Handtekening: ________________________________________

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland te Groningen onder nr. 40047967

