
In te vullen door de trainer:    In te vullen door de ledenadministratie: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lesgever:________________________  Lidnummer: ____________________ 
 
Ingangsdatum: ____________________  Lescode: _______________________ 

 
Inschrijfformulier 
 
Fijn dat jij of je kind lid wil worden van Levitas Gym & Dance!   
Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier ga je het lidmaatschap met Levitas aan en stem je in met 
onze voorwaarden en afspraken. Deze vind je in bijgevoegde folder en op de website, de belangrijkste vind je op de 
achterkant van dit formulier.  
 

Naam                                                                                     Geslacht        M / V 

Geboortedatum  

Adres  

Postcode                         Woonplaats 

E-mailadres factuur 
 
Evt. 2e mailadres ledeninformatie 

 
 
 
 

Telefoonnummer 1 
 
Evt. telefoonnummer 2 

                                                       Vader / moeder / anders: …………. 
 
                                                       Vader / moeder / anders: …………. 

Lesdag en –tijd  

(Medische) Bijzonderheden 

 
 
 
 

Het is voor ons belangrijk te laten 
zien wat Levitassporters bij ons doen! 
Hiervoor vragen wij je toestemming 
om foto’s of film van activiteiten 
(wedstrijd, kamp), waar jij of je kind 
op staat, te mogen plaatsen op 
bijvoorbeeld de website, social media 
of in de krant. 

 
O Ja, ik geef hiervoor toestemming 

 
O Nee, ik geef hiervoor geen toestemming 

 
IBAN-nummer 
 
Tenaamstelling 
 

 

Levitas heeft vier factuurmomenten per jaar en werkt met automatische incasso. Je ontvangt altijd een factuur 
voordat de incasso plaatsvindt. Meer informatie over de betaling van Levitasfacturen vind je op de site: 

https://www.levitasgymdance.nl/lidmaatschap/facturatie-en-betaling 

Handtekening* 
 

 
 

Voor het werk in de club maken we 
graag gebruik van de kennis, ervaring 
of contacten van ouders. Kun je 
Levitas vanuit je werk, opleiding of 
hobby ergens mee helpen? 

 

*Voor jeugdleden tot 18 jaar moet een ouder/verzorger het formulier ondertekenen 
 
Het ingevulde en ondertekende formulier graag inleveren bij de trainer van je sportgroep.  
 



 
 

Belangrijke afspraken en voorwaarden Levitas Gym & Dance 
 

LESSEN 
• Levitas Gym & Dance biedt het sportaanbod minimaal 40 weken per jaar. Hierbij volgen we de schoolvakanties van de 

basisscholen in Wijk bij Duurstede.  
• Wij doen er alles aan om de lessen altijd door te laten gaan. Kan een trainer niet? Dan komt er een vervangende trainer 

of zoeken we met de groep een oplossing. 
• Levitas heeft bij de KNGU twee verzekeringen: een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een 

ongevallenverzekering. Via het lidmaatschap betaal je daar automatisch aan mee en ben je dus verzekerd. 
• De lessen worden gegeven door gekwalificeerde en betaalde trainers, die vrijwel allemaal beschikken over een licentie.  

 

CONTRIBUTIE 
• Leden van Levitas betalen contributie in drie delen: 

o basiscontributie (Levitas, vast bedrag) 
o bondscontributie (KNGU, vast bedrag) 
o lesgeld (Levitas, variabel bedrag op basis van aantal sporturen per week). 

• Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 15,-. 
• Levitas factureert vier termijnen (aug-okt, nov-jan, feb-apr en mei-jul), waarbij de basiscontributie in de eerste termijn 

wordt berekend.  
• Wij werken met automatische incasso, waarbij we altijd vooraf de factuur verzenden. 
• Meer informatie over de contributie: https://www.levitasgymdance.nl/lidmaatschap/tarieven 

 
 
CLUBTAAK 

• Wij zijn vooral een vrijwilligersorganisatie. Om de sport betaalbaar te houden, is het noodzakelijk dat leden gezamenlijk 
de taken in de club vervullen.  

• De meeste leden kiezen voor schoonmaak/stofzuigen van de turnhal, maar er zijn veel verschillende taken mogelijk. Zie 
daarvoor ook : https://www.levitasgymdance.nl/lidmaatschap/clubtaak 

• Wil je geen clubtaak vervullen? Afkopen kan ook, dit kost € 50,- per sporter per seizoen. 
• Nieuwe leden delen wij in voor schoonmaak, dus na het lid worden benadert onze schoonmaakcoördinator je hiervoor. 

Mocht je een andere keuze willen maken, dan kun je dat aan haar doorgeven. 

 

OPZEGGEN 
• Geeft het sporten bij Levitas jou of je kind minder plezier? Geef dat dan aan bij de trainer! Heel graag bespreken we waar 

dit in zit en zoeken we samen naar een oplossing. 
• Mocht jij of je kind willen stoppen bij Levitas? Dan kun je het lidmaatschap uiteraard opzeggen. Let op: dit kan alleen 

schriftelijk! 
• Stuur hiervoor een mail naar leden@levitasgymdance.nl, geef aan wanneer en waarom je als lid wilt stoppen. 
• Bij Levitas is het vier keer per jaar mogelijk op te zeggen, dus ook in de loop van een seizoen. 
• De opzegdata zijn: 

o 1 augustus (uiterlijk 30 juni doorgeven) 
o 1 november (uiterlijk 30 september doorgeven) 
o 1 februari (uiterlijk 31 december doorgeven) 
o 1 mei (uiterlijk 31 maart doorgeven). 

• Zeg je na deze datum op (zelfs bij één dag), dan betaal je ook de volgende termijn. 
 
 
 


