
SV Turnlust staat voor plezier in bewegen voor jong en oud in verschillende disciplines 
 
Secretariaat: F. Sener:  secretariaat.turnlust@hotmail.com Postadres:  Verheulstraat 59 
Ledenadministratie: J. Vogel  ledenadmturnlust@hotmail.com    3195 TH Pernis 
Penningmeester: R. v.d. Leeden pnmturnlust@live.nl 

Voorzitter: D. Spruijt  voorzitterturnlust@hotmail.com  Website:  www.turnlust-pernis.nl 

 

 

WELKOM BIJ GYMNASTIEK VERENIGING TURNLUST 
 
Wat leuk dat je bij GV Turnlust wil komen sporten. Wij wensen u een gezellige en sportieve tijd bij GV Turnlust.  
Wilt u het aanmeldingsformulier volledig invullen en daarna de eerst volgende les inleveren bij de leiding van u les of mailen 
naar ledenadministratie. Een niet volledig ingevuld aanmeldingsformulier kan niet in behandeling worden genomen. 
 
U betaalt eenmalig   Inschrijfgeld    € 10,00 
 
Contributie    t/m 15 jaar  16+ 
Ouder- en kind gym  € 17,00 
Peuter- en kleuter gym  € 17,00 
Recreatie turnen dames  € 23,50   € 27,50 
Recreatie turnen jongens  € 23,50   € 27,50 
Freerunnen   € 23,50   € 27,50 
Bungee super Fly kids  € 20,00   € 24,00 
Dans 6+ & 9+   € 17,00   € 19,00 
Dans 12 +   € 23,50   € 27,50 
Karate 45 min   € 17,00   € 19,00 
Karate 1 uur   € 18,00   € 20,00 
Karate 1 uur & 45 min  € 30,00   € 32,00 
 
 
De geldende contributie wordt in de laatste week van de maand, via automatische incasso, van uw rekening afgeschreven. U 
betaald bij ons achteraf.  Het inschrijfgeld word eenmalig afgeschreven binnen het eerste half jaar van uw lidmaatschap. 
Wijzigingen en stopzettingen dient u zelf te regelen middels de daarvoor bestemde formulieren. U kunt het 
beëindigingsformulier of wijzigingsformulier van onze website (www.turnlust-pernis.nl) downloaden of bij de leiding in de les 
vragen. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk met het daarvoor bestemde beëindigingsformulier. 
Deze dient volledig te zijn ingevuld en voorzien van een handtekening. Als dit niet zo is kan hij niet in behandeling worden 
genomen. Deze dient u te mailen naar de ledenadmturnlust@hotmail.com of op te sturen naar het secretariaat. Elke 
andere vorm van opzegging wordt niet in behandeling genomen! Let op! Er dient een maand opzegtermijn in acht 
genomen te worden per de 1ste van de maand. Er wordt een mail verstuurd als de beëindiging is ontvangen.  Vul daarom 
duidelijk u email adres in! 
 
 
Mocht uw inkomen het niet toelaten om uw kind te laten sporten, kijk dan eens op www.jeugdsportfonds.nl. Daar werken 
wij ook mee samen. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank en veel sport plezier. 
 
Bestuur en Leiding van GV Turnlust Pernis  
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Huisregels 
 
1. Uw kind dient 10 minuten doch uiterlijk 5 min voor aanvang van de training, omgekleed in de gymzaal aanwezig te zijn.  Om na 

instructie(s) van de (assistent-)trainer met de les te kunnen beginnen. De trainer is 20 minuten voor de les start aanwezig.  
 
2. Een turn(st)er mag pas de gymzaal betreden als er een trainer aanwezig is. Is de trainer door wat voor reden te laat dan wacht je in de 

kleedkamer of in de schone voeten gang. 
 

3. Klimmen en klauteren in de toestellen in de opbergruimte en toestellen die in de zaal zijn opgebouwd, als de les nog niet is begonnen is niet 

toegestaan. De toestellen mogen pas gebruikt worden zodra de trainer hier toestemming voor geeft. 

 

4. Als u vragen heeft voor de trainer, dan kunt u deze het best ruim vóór de les of na afloop van de les stellen. 

 

5. Tijdens de lessen/trainingen dient uw kind zich, te allen tijde, te gedragen ten opzichte van de leiding, assistent-trainer en de andere 
leden van GV Turnlust. Let op! Na twee waarschuwingen van de trainer mag de trainer uw kind verzoeken zich aan te kleden en naar 
huis te gaan. Als dit herhaaldelijk voorkomt is een gesprek met u en uw kind op den duur wenselijk. 

 
6. Een dringend verzoek aan de ouders om mee te helpen met het opzetten van de toestellen. Dit komt ten goede aan de duur van de les 

en is daar naast voor de veiligheid van uw kind. Wanneer de kinderen zware materialen moeten sjouwen zou het jammer zijn als zij 
hierbij of hierdoor geblesseerd raken. Vraag aan de trainer wat u klaar kunt zetten. 

 
7. Tijdens de trainingen wordt de zaal niet zonder toestemming verlaten. Zodra er een bel is zal de buiten deur gesloten blijven. 
 
8. Turnkleding en haren dienen ook tijdens de trainingen goed verzorgd te zijn. Tijdens de trainingen dienen de kinderen 

(turn)sportkleding te dragen.  Lange haar en halflang haar in een staart of staartjes. Losse plukken vast zetten met speldjes. Dit in 
verband met de veiligheid van uw kind en een ander. Een broek met zakken is niet toegestaan. Hierin kunnen de trainers blijven 
steken. 

 
9. Tijdens de trainingen mogen er geen sieraden gedragen worden.  Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de trainers c.q. 

assistenten. Het dragen van sieraden kan voor beide partijen gevaarlijk zijn. Kleine oorknopjes zijn geen probleem.  
 

10. De selectie en wedstrijd groep hebben een mapje met huiswerk en oefeningen. Deze dienen ze elke les bij zich te hebben.  
                                                                                                                         
11. Ouders verlaten de gymzaal zodra de les begint. Aanwezigheid van ouders of broertjes/zusjes in de zaal leidt te veel af en is niet 

wenselijk.  Alleen tijdens de proeflessen mogen ouders gedurende de proefles aanwezig blijven. 
 

12. In de gymzaal mag niet gegeten of gedronken worden.  De kinderen mogen wel een flesje water meenemen en zodra de trainer hier 
toestemming voor geeft een slokje drinken.  

 
13. Zowel de gymzaal als de daarbij behorende kleedruimtes en douches dienen in nette staat achtergelaten te worden. 

 

14. De selectie groep wordt verwacht elke les aanwezig te zijn mits ziekte , overlijden ect.  De trainers plannen de lessen zo in zodat de 
lessen op elkaar aanlopen. Is u kind er keer niet dan hebben ze gelijk iets gemist waardoor ze achter gaan lopen als ze er regelmatig 
niet zijn. De trainers vinden het fijn als u uw kind afmeld voor elke groep als ze niet komen. Bij veel afwezigheid zal er een gesprek 
volgen tussen ouders en trainers. 

 
15. Het is altijd noodzakelijk dat wij u tijdens de les telefonisch kunnen bereiken. Wilt u ervoor zorgen dat uw recente (mobiele) 

telefoonnummer bij de trainer en de ledenadministratie bekend is? 
 

16. Mededelingen zullen wij zoveel mogelijk per mail aan u versturen en/of communiceren via onze Facebook pagina.  Zorg u ervoor dat 
uw recente e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. 

 
17. De selectie en wedstrijdgroep is verplicht om met de wedstrijden binnen het Rayon, Jongtalenten en district- en landelijke 

wedstrijden mee te doen. Andere wedstrijd die worden aangeboden zijn niet verplicht. Wel wordt het op prijs gesteld om mee te doen 
voor de ervaring. 

 
18. Wedstrijden voor de recreatie groepen zijn niet verplicht. In het begin van het seizoen krijgt u kind een brief mee met daarin de 

wedstrijden. Als u kind niet mee wilt doen dient u dit via mail aan het secretariaat kenbaar te maken. Doet u dit niet zal u kind 
automatisch worden ingeschreven voor de wedstrijden en bent u verplicht alle kosten die aan een wedstrijd vast zitten te betalen. 
Wordt u kind later lid in het seizoen dan zal er gevraagd worden of u kind mee wilt doen. 

 
19. De kleding tijdens de wedstrijden is het verenigingspak van GV Turnlust. Voor de meiden is er een broekje bij te bestellen. Ook een 

wokkel is erbij te bestellen. De heren dienen een korte en lange broek te hebben. Die moeten op bepaalde toestellen een korte broek 
aan en op bepaalde toestellen een lange broek. Zowel voor de meiden als de heren is het online te bestellen. Informatie hierover kunt 
u vinden op onze website. www.turnlust-pernis.nl. De selectie groep dient ook in het bezit te zijn van een Trui of Vest met daaronder 
een zwarte legging voor de dames en de heren een zwarte trainingsbroek. Dit is te bestellen via Diana Spruijt. Ook voor de recreatie 
leden is deze trui of vest bij Diana Spruijt te bestellen.  

 
20. Voor elke groep is er een app groep aangemaakt. Hierin zal alle informatie omtrent de lessen worden gedeeld. Als u uit de groep gaat 

kan het zijn dat u een bericht van een afmelding of iets anders belangrijks mist. Blijf daarom in de groep.  
 

21. GV Turnlust is niet aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen. Aangeraden wordt om waardevolle spullen 
thuis te laten of mee te nemen naar de zaal. 

 
22. Het bestuur  van GV Turnlust behouden zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing, de huisregels te 

mogen wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie staat altijd op de website van GV Turnlust 

http://www.turnlust-pernis.nl/


 

Aanmeldingsformulier GV Turnlust 

 

Voorletters:  ________________________Roepnaam: ______________________________________________ 
 
Achter naam: _________________________________________________________________________ 
 
Geslacht*: jongen/meisje     Geboorte datum: ___________________________ 
 
Adres: _________________________________________________ Postcode: _______________________ 
 
Woonplaats: ____________________________________ Telefoonnr thuis: ______________________________ 
 
Mobiel (mama): ________________________________ Mobiel (papa): _______________________________ 
 
Email adres**: __________________________________________________________________________ 
 
 
Opmerkingen/medisch: (Het niet opgeven van beperkingen kan leiden tot ongewenste situaties) 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
  

Hoe bent u bij turnlust terecht gekomen? _________________________________________________________ 

 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. ** GV Turnlust Pernis communiceert over het algemeen alleen via e-mail. Als u uw e-
mail niet opgeeft is het verkrijgen van belangrijke informatie uw eigen verantwoording. Ook wordt u toegevoegd in de app 
van de groep waar u dochter of zoon turnt zodat u op de hoogte blijft van lessen die uitvallen en belangrijke informatie. Als u 
uit de app gaat heeft u kans dat u voor niks naar de zaal komt of nergens van op de hoogte bent! 
 

Ik meld mij aan voor de groep: (aankruisen welke groep van toepassing is.) 
0 Ouder&Kind gym Zaterdag 09:00-10:00 uur  0 Ouder&Kindgym Zaterdag 10:00-11:00 uur  
0 Peuter&Kleuter gym  Zaterdag 11:00-12:00 uur   
0 Meisjes turnen  Woensdag 16:00-17:30 uur  0 Jongens turnen  Donderdag 17:00-18:30 uur  
0 Freerunnen  Donderdag 17:0-18:30 uur  0 Freerunnen  Donderdag 18:30-20:00 uur 
0 Karate   Maandag 17:30-18:30 uur  0 Karate   Vrijdag 16:30-17:15 uur  
0 Karate   vrijdag 17:15-18:00 uur   0 Karate   Vrijdag 18:00-18:45 uur 
0 Dans   Donderdag 18:30-20:00 uur   
0 Dans   Zaterdag 10:00-11:00 uur   0 Dans   Zaterdag 11:00-12:00 uur 
0 Bunge super Fly kids Dinsdag 18:45 – 19:30 uur  

   
Inschrijfdatum: ____________________________________________  
 

Met ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de inschrijving, huisregels, statuten 
en huishoudelijk reglement van GV Turnlust Pernis (gepubliceerd op www.turnlust-pernis.nl), daarnaast volgt u 
en/of uw kind ten alle tijden de aanwijzingen van de leiding op. Lever deze aanmelding in bij de leiding van u les. 
 
Datum: ____________________________________ Plaats: ______________________________________ 
 
Handtekening: (indien minderjarig, handtekening ouder of wettelijke verzorger)                        

 
 
 
 
 
 
 

http://www.turnlust-pernis.nl/


 ZOZ om in te 
vullen! 

TOESTEMMINGSVERKLARING GEBRUIK FOTO EN VIDEO  
 
Ondergetekende verklaart hierbij wanneer er wel of geen foto’s en/of video opnames van zijn/haar kind(eren) 
mogen worden gepubliceerd op de onderstaande social media kanalen van de vereniging en andere website(s) : 
 

 Wel Alleen na toestemming Nooit 

Website GV Turnlust □ □ □ 

Facebook □ □ □ 

YouTube □ □ □ 

Instagram □ □ □ 

Wat is er aan de hand in 
Pernis 

□ □ □ 

Krant □ □ □ 

Aankruisen wat van toepassing is 
   
 

Achternaam kind Voornaam kind Geb. datum kind Groep 

 
 
 

   

 
 
Ondertekend op (datum): _____--_____--_____ 
 
 
Naam vader / moeder / verzorger: _________________________________  
 
 
Handtekening: (jonger dan 18 ouders/verzorger tekenen) 
 
 
 
 
 
   
Watsapp toestemming 
 
Wij werken voor de communicatie met watsapp. Deze app is alleen bedoeld om alles omtrent de groep waar u 
zelf of uw kind les volgt te delen. Waarom werken wij met watsapp? Wij hebben gemerkt dat dit de snelste 
manier is om informatie bij ouders/leden te krijgen, maar ook de manier dat ouders/leden de informatie het 
snelst lezen en beantwoorden. Daarom doen wij alles via watsapp. Bijna iedereen heeft dit wel tegenwoordig. 
Heeft u geen watsapp kunt u dat hieronder aangeven dan zullen wij er zorg voor dragen dat het gemaild wordt.  
 
0 Ik geef toestemming voor de watsapp groep 
0 Ik geef geen toestemming voor de watsapp groep 
 
Let er wel op bij geen toestemming zal u het gemaild krijgen maar dit is ten alle tijden later dan de watsapp 
groep.  

 
ZOZ om in te 
vullen! 



     

 
MACHTIGING DOORLOPENDE AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Met het ondertekenen van deze machtiging geeft u Turnlust Pernis toestemming om 1x inschrijfgeld en 
doorlopend contributie af te schrijven.  
 
Let op!  
Voor de sportactiviteiten in de eerste maand ontvangt u separaat (via de mail) een betaalverzoek.  
 
Rekening nummer (IBAN): 
 

 
 
 

 
Tenaamstelling Rekeninghouder: ________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats: _____________________________________________________________ 
 
Datum: _____________________________________    
 
Plaats:______________________________________ 
 
Handtekening rekeninghouder:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Belangrijk voor u!                                                                                                                          
U machtigt Turnlust Pernis om doorlopend een bedrag af te schrijven van uw rekening totdat u het lidmaatschap van u of uw 
kind opzegt. Het bedrag wordt rondt de 26ste van de maand van u rekening afgeschreven. Met het ondertekenen van de 
machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. U bent dus bekend met het feit dat u, indien niet akkoord met de 
afschrijving, de afschrijving binnen 30 dagen kunt herroepen door uw eigen bank hiertoe een opdracht te geven. Bedenk wel 
dat uw betalingsverplichting ten opzicht van Gymnastiek Vereniging Turnlust blijft bestaan!  

                  

 
 
 
Vul onderstaande in als u via Jeugdsportfonds gaat sporten bij ons: 
 
Jeugdsportfonds aangevraagd op …………………….-……………………-20………………….. 
 
Uw dochter/zoon kan gelijk beginnen met sporten. Als het is toegekend door jeugdsportfonds krijgt u een mail of brief. 
Hiervan dient u een kopie in te leveren bij het secretariaat. Let erop dat u zelf verantwoordelijk ben om het elk jaar weer 
opnieuw aan te vragen. Zet deze datum in u agenda. Kijk ook heel goed hoeveel uur kind gaat trainen. 

 
Dit formulier kunt u, indien volledig ingevuld en voorzien van een handtekening inleveren bij de leiding of mailen 
naar ledenadmturnlust@hotmail.com. Alleen als de inschrijving volledig is ingevuld kan hij in behandeling 
worden genomen. 
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