Lidmaatschap

Je hebt een inschrijfformulier ontvangen of wilt gewoon weten wat het
lidmaatschap van Levitas te bieden heeft. In deze folder vind je de
belangrijkste informatie.

LESSEN
Met het lidmaatschap kun jij (of kan je kind) wekelijks sporten. Daarnaast heeft
het lidmaatschap nog een aantal voordelen:
1. 40 lesweken per jaar
Bij Levitas starten de lessen als de basisscholen beginnen en gaan ze door
totdat de basisscholen met vakantie gaan. Verder volgen wij de
schoolvakanties van de basisscholen en kun je rekenen op gemiddeld 40
lesweken. Wij doen er alles aan om de lessen altijd door te laten gaan. Als
een trainer een keer niet kan, komt er normaal gesproken een vervangende
trainer of bedenken we met de groep een alternatieve oplossing waar
iedereen zich in kan vinden.
2. Bij afname van meer uren wordt sporten relatief goedkoper
Wanneer je meerdere uren per week sport bij Levitas, worden de uren
relatief steeds goedkoper (zie contributie). Het maakt daarbij niet uit welke
soort sport je doet, dit afnemende tarief geldt zowel bij alleen turnen of bij
bijvoorbeeld freerunnen én turnen.
3. Je bent verzekerd
Levitas heeft bij de KNGU twee verzekeringen lopen: een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Via het
lidmaatschap betaal je daar automatisch aan mee en ben je verzekerd.
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4. Kortingen voor leden
Leden van Levitas krijgen diverse kortingen voor deelname aan activiteiten,
wedstrijden en bijvoorbeeld het strippenkaartsporten (voor als je een keer
extra wilt turnen).
5. Informatievoorziening
Als lid ben je opgenomen in ons ledenbestand en kunnen we je als eerste
voorzien van informatie over activiteiten.

BEKWAME TRAINERS
Levitas streeft er naar dat alle trainers opgeleid zijn op minimaal niveau 3 volgens
de Kwalificatiestructuur Sport van de NOC-NSF. Veruit de meeste trainers
onderhouden een licentie, wat betekent dat ze regelmatig bijscholing moeten
volgen om voldoende punten te behalen.
Levitas investeert jaarlijks behoorlijk in opleidingen en is een erkend leerbedrijf
voor de ROC’s.
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CONTRIBUTIE

Lidmaatschap

Leden van Levitas betalen contributie. Wanneer je het inschrijfformulier hebt
ingeleverd, ontvang je een welkomstbrief en de eerste factuur voor de
betreffende termijn. De factuur bestaat uit verschillende posten, namelijk
basiscontributie (Levitas, vast bedrag), bondscontributie (KNGU, vast bedrag) en
lesgeld (Levitas, variabel bedrag op basis van aantal sporturen per week).
Wij factureren in vier termijnen (kwartalen), waarbij de basiscontributie en de
bondscontributie in de eerste termijn worden berekend. Het eenmalige
inschrijfgeld bedraagt € 15,-. Zie voor de laatste info de website.
Basiscontributie* Bondscontributie
0 - 5 jaar

€ 45

€ 22

6-16 jaar

€ 60

€ 22

17-64 jaar

€ 60

€ 27

65+

€ 45

€ 27

* Sporters die niet op Mariënhoeve sporten, ontvangen een gymzaalkorting van
€15 op de basiscontributie. Keep-Fit Dames op maandagochtend betalen €15
trainerstoeslag/lid/jaar. Leden van de wandelgroep betalen geen basis- en
bondscontributie.

Daarnaast betaalt iedereen voor de lessen per termijn volgens onderstaand
schema. Als je gedurende het jaar instroomt, is dit bedrag naar rato minder.
Aantal uren Leskosten/termijn Leskosten/jaar
1e uur

€ 30,75

€ 123

2e uur

€ 30,75

€ 123

3e uur

€ 27,00

€ 108

4e uur

€ 24,50

€ 98

5e uur

€ 22,00

€ 88

6e uur

€ 22,00

€ 88

7e uur

€ 17,00

€ 68

8e uur

€ 17,00

€ 68

9e uur

€ 17,00

€ 68

10e uur

€ 17,00

€ 68

Rekenvoorbeelden:
• Een kleuter < 6 jaar met één uur gymkids: je betaalt per jaar € 190,• Een wedstrijdturnster (12 jaar) die 4 uur turnt: je betaalt per jaar € 534,• Een turner uit Cothen (12 jaar) die 1 uur turnt: je betaalt per jaar € 190,• Een senior (65+) die 1 uur sport in de zaal: je betaalt per jaar € 195,2

CLUBTAAK
Levitas is vooral een vrijwilligersorganisatie. Daardoor lukt het om de sport voor
iedereen betaalbaar te houden. Waar we kansen zien om door een beperkte
eigen taak kosten te drukken, zullen we dat doen. Onderdeel van de contributie
is dan ook een clubtaak. Zodra je lid bent, ontvang je van de clubtaakcoördinator
een link of formulier om je keuze te maken uit de verschillende clubtaken. Voor
de meeste leden zal dit enkele keren het schoonmaken van de turnhal betreffen,
maar er zijn ook allerlei andere clubtaken binnen Levitas. Afkopen van de
clubtaak kan ook (€ 50,-/lid).

OPZEGGEN
Zowel het aangaan als het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk
gebeuren. Dit kan door het sturen van een e-mail (leden@levitasgymdance.nl).
Zonder tijdige, schriftelijke opzegging aan het juiste adres blijf je verplicht de
contributie te betalen. Tussentijds opzeggen kan per periode met een
opzegtermijn van 1 maand, voorafgegaan aan de factuurtermijnen die starten in
augustus, november, februari en mei. Uiterlijke opzegdata zijn dus: 30 juni; 30
september; 31 december en 31 maart. Zeg je na deze datum op (zelfs bij één dag),
dan betaal je ook de volgende termijn.

KLEDING
Naast de contributie zijn er voor de recreatieve sporter doorgaans weinig kosten.
Het is voor de recreatieve groepen vrij om een outfit te kiezen. Wel is het de
bedoeling dat je een outfit draagt die bij de sport hoort. Zo dragen turnsters een
turnpakje en turnen zij op blote voeten of turnschoentjes. Dit hoeft niet duur te
zijn; het turnpakje dat al jaren € 9,99 kost bij Scapino, is daarbij voldoende. Meer
informatie over kleding kun je vragen aan de betreffende trainer.
Voor wedstrijdsporters gelden andere afspraken. Zij zijn verplicht het dan
geldende verenigingstenue aan te schaffen.
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STRIPPENKAARTSPORTEN
We willen ieder lid graag de mogelijkheid bieden om een keer extra te komen
sporten. In het weekend en in de schoolvakanties zijn daarom blokken
“Strippenkaartsporten” gereserveerd. Je kunt dan een strippenkaart kopen en bij
inlevering van een strip een blok van twee uur extra sporten in de turnhal. Er is
een trainer aanwezig die de veiligheid waarborgt en tips kan geven, maar het is
geen les. Voor kinderen <12 jaar moet de eigen trainer aanwezig zijn dus is
afstemming nodig voordat strippenkaartsporten mogelijk is. Ook niet-leden
kunnen een strippenkaart kopen. Deze is wel duurder dan de strippenkaart voor
leden. Informatie over tijden en aanmelden staan op onze website.

JEUGDSPORTFONDS
Voor sommige gezinnen kan de financiële drempel om te gaan sporten te hoog
zijn. Dit wil de Gemeente Wijk bij Duurstede met een aantal maatschappelijk
betrokken organisaties voorkomen. Hiervoor is het Jeugdfonds Sport & Cultuur
opgericht dat de kosten van de sport op zich kan nemen voor gezinnen die onder
de inkomensdrempel zitten. Dit geldt voor gemiddeld 1 op de 9 gezinnen. Alle
directeuren van de basisscholen in Wijk bij Duurstede en Stichting Binding treden
op als intermediair. Meer informatie vind je op www.jeugdsportfonds.nl.

WAAR MOET IK ZIJN
•
•
•
•
•
•
•
•

Basisinformatie en actualiteiten over Levitas: www.levitasgymdance.nl
Nieuws & community: onze Facebook-pagina luidt:
www.facebook.com/LevitasGymDance
E-mail bestuur en secretariaat: info@levitasgymdance.com
E-mail lesinformatie: rooster@levitasgymdance.nl
E-mail ledenadministratie: leden@levitasgymdance.nl
E-mail financiële administratie: financien@levitasgymdance.nl
E-mailadressen van trainers: www.levitasgymdance.nl/overons/trainers
Telefoonnummer lesinformatie: +31 6 31001020 (Michiel Jansen)

Levitas wenst alle leden veel plezier
toe bij het sporten!

