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Informatie en algemene voorwaarden lidmaatschap g.v. TIGA 

De vereniging 
TIGA is een gymnastiek- en turnvereniging. Zij is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie (KNGU). De vereniging biedt gymnastiek- en turnlessen aan voor leden vanaf 

1½ jaar. Verder is er voor volwassenen de mogelijkheid om recreatief te sporten. Op uitnodiging 
van het trainersteam selectieturnen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijdturnen. 

Er wordt een lidmaatschapsovereenkomst opgesteld tussen het lid en de vereniging. Het 
minderjarige lid wordt ingevolge de statuten vertegenwoordigt door zijn ouder(s) danwel de 
wettelijke verzorgers. 

Verenigingsjaar, aanmelding en opzegging 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap kan op elk 
gewenst moment ingaan. Het opzeggen kan 1x per jaar en dient schriftelijk te gebeuren, tenzij er 
sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ook is tussentijdse opzegging alleen mogelijk voor 
kinderen onder de 6 jaar. U dient voor de tussentijdse opzegging een geldige reden te hebben. 
Opzegging is niet geldig als dit gebeurt bij het bestuur, commissieleden of bij de trainer en/of 
assistenten. De wettelijke opzegtermijn voor verenigingen is 1 maand. Opzegging van het 
lidmaatschap dient vóór 1 juli van het lopend jaar plaats te vinden. Uitschrijven is mogelijk via de 
website (www.tigaleek.nl) of door een opzeggingsbrief gericht aan de ledenadmin@tigaleek.nl. 
Het niet in achtnemen van het opzegtermijn of niet op tijd opzeggen of anderszins, houdt in 
dat het lidmaatschap opnieuw wordt aangegaan tot wederopzegging. 

Uitschrijven is alleen mogelijk als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Dit wordt ook 
gecontroleerd! 

Meerdere sportdisciplines 
Het is uiteraard mogelijk om meerdere sportdisciplines te beoefenen. Dit geldt ook voor 

recreanten die 2x per week willen lessen. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier. Voor 

selectieturnen gelden afwijkende bepalingen. De regels hierover zijn te vinden in het 

selectiereglement. Het verminderen van recreatieve uren geschiedt op de eerste van de maand 

i.v.m. facturering. 

Contributie (inning) en inschrijfgeld 
Als u lid bent van TIGA zijn daar kosten aan verbonden. Bij inschrijving betaalt u inschrijfgeld. 
Daarnaast betaalt u de door de KNGU vastgestelde bonddscontributie. De contributie wordt 
maandelijks geïncasseerd. Als de sporter deelneemt aan wedstrijden, zijn daar ook kosten aan 
verbonden. Er gelden twee contributiemodellen. Volwassengym kent een ander contributiemodel 
dan gym en turnen voor kinderen. Meerderjarige leden die lid zijn van de turnselectie en mee 
doen aan wedstrijden vallen onder het contributiemodel voor gym en turnen. Een overzicht van de 
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contributiebijdragen vindt u terug op de website (www.tigaleek.nl). De contributie wordt voor één 
seizoen vastgesteld op de algemene ledenvergadering, tenzij anders is bepaald. Het éénmalige 
inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste contributiebetaling geïnd. Bij deelname aan meerdere 
lesgroepen worden de bedragen bij elkaar opgeteld. De inning van de contributie kan alleen per 
automatische incasso worden voldaan. U bent verantwoordelijk voor een voldoende banksaldo. De 
kosten voor het niet kunnen innen, komt voor uw rekening. Niet aan betalingsverplichting 
voldaan? U ontvangt een schriftelijke aanmaning. Is er dan nog niet aan de verplichting voldaan, 
dan volgt er een incassoprocedure. Voorkom problemen en zorg voor voldoende banksaldo. Zijn 
er problemen? Neem in dat geval direct contact op met onze penningmeester Frouke Boerema. Zij 
is te bereiken via administratie@tigaleek.nl. 

 

Wedstrijdgelden selectieturnen 
Als een lid deelneemt aan KNGU wedstrijden, betaalt de turnster naast de contributie óók 
wedstrijdgelden. Aan het eind van het wedstrijdseizoen ontvangt de ouder/wettelijke verzorger 
een eindnota betreffende wedstrijdgelden. De incasso van het wedstrijdgeld is op basis van 
opgave voor de wedstrijden van het afgelopen seizoen. Houd u er rekening mee dat opgave aan 
wedstrijden inhoudt dat u gefactureerd wordt ongeacht ziekte of welke verhindering dan ook van 
de deelnemer, ook als deze omstandigheden de sporter niet verweten kan worden. KNGU heeft 
om wedstrijden te kunnen organiseren turnmaterialen en zalen gehuurd, medailles ingekocht, 
juryleden aangesteld, enz. Naast wedstrijdgelden, dient u ook de kosten te betalen voor 

wedstrijdbegeleiding: (€2,50 per uur en per wedstrijdronde en reiskosten trainers (€0.19 per km). 

Deze opslag wordt aan het eind van het seizoen berekend door alle gemaakte kosten over 
wedstrijden die dat seizoen geweest zijn te verdelen over de wedstrijddeelnemers, dus ook over 
deelnemers die zich hebben afgemeld of zijn afgemeld wegens ziekte, blessure, etc. 

Algemene voorwaarden 

Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat u akkoord met de gestelde voorwaarden ten aanzien 

van het lidmaatschap. Men verleent tot wederopzegging een machtiging aan g.v. TIGA om van 

zijn/ haar genoemde bankrekening bedragen af te schrijven ter voldoening van de contributie 

alsmede de wedstrijdkosten (afschrijving van wedstrijdgelden is alleen van toepassing indien 

sprake is van wedstrijddeelnemer. Voor vragen over deelname aan wedstrijden wordt u verwezen 

naar de turncoordinator@tigaleek.nl). 


