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Beste ouders/verzorgers/sporters, 

Op 15 november 2022 vond de algemene ledenvergadering (ALV) van Gym&Move plaats. In deze 

nieuwsbrief de belangrijkste besluiten. De notulen van de ALV kunnen worden opgevraagd door een 

email te sturen aan het bestuur.   

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over: 

• Contributieverhoging vanaf 2e helft seizoen 2022-2023  

• Nieuwe opzegtermijnen  

• Jaarverslag Gym&Move 2021-2022 

 

Contributieverhoging vanaf 2e helft seizoen 2022-2023 

Tijdens de ALV van 15 november 2022 is besloten dat alle leden dezelfde contributie gaan betalen. 

Dit betekent dat we geen aparte contributie meer berekenen voor leden t/m 5 jaar. Deze lagere 

contributie komt uit de tijd dat de lessen voor leden t/m 5 jaar nog 45 minuten duurden.  

Ook is besloten om de contributie met ingang van februari 2023 met € 1,00 per half jaar te verhogen. 

De nieuwe tarieven vindt u hieronder.  

Contributie tweede helft seizoen (februari 2023 t/m zomervakantie 2023): 

soort les aantal uur Alle leden  wedstijdgeld 

recreatie 1 uur  €                        106,00   

selectie 1.5 uur  €                        126,00  €                    20,00 

selectie 2 uur  €                        146,00  €                    20,00 

selectie 3 uur  €                        196,00  €                    20,00 

selectie 3.5 uur  €                        221,00  €                    20,00 

selectie 4 uur  €                        246,00  €                    20,00 

selectie 5 uur  €                        296,00  €                    20,00 

selectie 5.5 uur  €                        321,00  €                    20,00 

Selectie 6-6.5 uur €                         346,00 €                    20,00 

 

Nieuwe opzegtermijnen 

Besloten is om de opzegtermijnen op te schorten naar 15 juni voor de eerste helft van het seizoen en 

15 december voor de tweede helft van het seizoen. 

De eerste helft van een seizoen start na de zomervakantie (eind augustus); de tweede helft van een 

seizoen start 1 februari. Meld de opzegging tijdig aan de Ledenadministratie om de eerstvolgende 

incasso te voorkomen. 

Wilt u opzeggen voor de tweede helft van dit seizoen? Doe dit dan uiterlijk vóór 15 december. De 

opzegging gaat dan in per 31 januari (deelname aan lessen tot en met 31 januari).  
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Jaarverslag Gym&Move 2021-2022 

Tijdens de ALV is het jaarverslag 2021-2022 van Gym&Move besproken, met hierin onder andere 

informatie over de activiteiten tijdens seizoen 2021-2022, de samenstelling van het bestuur en de 

trainers. U vindt het jaarverslag, ter informatie, in de bijlage.  

 


