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Welkom bij onze vereniging 
 
Leuk, dat u en/of uw kind lid wordt van onze vereniging. 
Graag willen wij u het een en ander uitleggen over de gang van zaken binnen onze vereniging. 
 
De leiding van deze afdeling berust bij :……………………………… 
 
 
De turnkleding binnen onze vereniging bestaat uit : 
 
Meisjes  : Turnpakje zwart/paars/fuchsia, merk Agiva 
    Witte sokken en witte turnschoenen 
    Het turnpakje kan via de leiding besteld worden 
 
Jongens : Zwarte broek, merk Hummel ( te bestellen via de leiding ) 
    Wit t-shirt, witte sokken en witte turnschoenen 
 
 
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt Euro  5,00 
 
De contributiebedragen voor het contributiejaar 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017  
zijn als volgt : 
 
Gymlessen t/m 16 jaar   € 144,00 per jaar  (€36,00 per kwartaal) 
Gymlessen incl. selectietraining  € 194,00 per jaar  (€48,50 per kwartaal) 
Dames en Heren conditietraining € 154,00 per jaar  (€38,50 per kwartaal) 
 

 

 
De contributie wordt per kwartaal door middel van automatische incasso geïncasseerd, hiertoe dient  
door u een machtigingsformulier te worden ingevuld. 
Het inschrijfgeld zal gelijktijdig met de contributie over het 1e kwartaal worden geïncasseerd. 
 
Het lidmaatschapsjaar bij onze vereniging loopt van 1 oktober t/m 30 september. 
Bij aanmeldingen gedurende het jaar, zal de contributie naar rato worden geheven. 
 
Bij afmeldingen gedurende het contributiejaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden, 
ingaande op de 1e van de maand, gerekend vanaf de datum van het afmeldingsformulier. 
Afmelden kan alleen schriftelijk, hiertoe is een afmelding formulier te  downloaden op onze internetsite 
www.malthastars.nl 
 
Wilt u iets plaatsen op de website, dan kunt U de copy  zenden naar het volgende e-mail adres : 
mail@henkmoerland.nl     
Neemt u a.u.b. de moeite om regelmatig de website te raadplegen. 
Via de website houden wij u van allerlei zaken op de hoogte. 
 
Van diverse activiteiten van C.S.V. Malthastars is het mogelijk dat wij op de website foto’s zullen 
plaatsen 
 
Bestuur en leiding van C.S.V. Malthastars wensen u veel plezier bij onze vereniging.      


