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Inschrijven 

Voordat u zich inschrijft, kunt u altijd gratis een proefles volgen. Daarna kunt u zich online 

inschrijven via onze website. Inschrijvingen komen op deze manier direct binnen bij de 

ledenadministratie. 

Contributie en betaalwijze 

De contributie wordt na aanmelding iedere maand rond de 25e via automatische incasso 

geïnd. De contributiebedragen zijn gebaseerd op 12 maanden. De contributiebetaling zal 

daarom ook in de vakanties doorgaan. 

Inbegrepen in de contributie is een verplichte jaarlijkse afdracht aan de landelijke koepel voor 

gymnastiekverenigingen KNGU. Nieuwe leden betalen bij hun toetreding als lid € 5,00 

inschrijfgeld. 

De contributiebedragen zijn te vinden via https://dios-souburg.nl/lidmaatschap/contributie-

en-betaalwijze. 

Privacy 

Indien u op het inschrijfformulier akkoord gaat met deze lidmaatschapsvoorwaarden gaat u 

automatisch akkoord met onderstaande punten: 

1. DIOS mag u benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 

sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners. 

2. DIOS mag foto’s en/of filmpjes van u/uw kind plaatsen op de DIOS facebookpagina, 

website, Instagram en in foldermateriaal. 

3. DIOS mag een DVD/film publiceren van een evenement, bijv. kampweekend, 

verenigingsuitje, sinterklaasviering, groepsuitje, uitvoering of dansvoorstelling, en 

deze evt. verkopen aan leden en familie van leden. 

4. DIOS mag groepsfoto’s maken, afdrukken en verstrekken aan betrokkenen, bijv. als 

attentie aan de leden. 

5. De leiding van de groep mag u toevoegen aan een groepsapp voor het toesturen van 

mededelingen door de leiding en onderling overleg. 

6. DIOS mag u na beëindiging van het lidmaatschap benaderen voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis. 

Mocht u tegen één of meerdere van bovenstaande zaken bezwaar hebben, neem dan contact 

op met de ledenadministratie via ledenadministratie@dios-souburg.nl of vermeld uw 

opmerkingen in het opmerkingenveld op het inschrijfformulier. 

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen. 
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Lidmaatschap opzeggen 

U kunt het lidmaatschap alleen opzeggen via een e-mail aan de ledenadministrateur. Geef 

hierbij de volledige naam, adresgegevens, groep en oefentijd, naam leiding en de eventuele 

reden van opzegging door. Mondeling opzeggen bij de leiding is helaas niet mogelijk 

vanwege de grootte van de vereniging. Na opzegging ontvangt u binnen enkele dagen een 

bevestiging van de ledenadministrateur. Bewaar deze bevestiging en neem contact op 

wanneer u geen bevestiging heeft ontvangen. De automatische incasso wordt na uitschrijving 

direct stopgezet. 

Het lidmaatschap zal worden beëindigd met een opzegtermijn van een volledige maand na 

de maand van opzegging. Voorbeeld: u zegt het lidmaatschap op 15 september op. In dit 

geval wordt het lidmaatschap beëindigd per 31 oktober. 

Wijziging gegevens 

Bent u verhuisd, heeft u een nieuw e-mailadres of een nieuw telefoonnummer? In dat geval 

verzoeken wij u vriendelijk uw gegevens aan te passen via de ClubApp. U kunt ook een mail 

sturen naar ledenadministratie@dios-souburg.nl. 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. DIOS aanvaart geen 

aansprakelijkheid ten opzichte van letsel, ongeval tijdens of ten gevolge van de activiteit en 

verlies of diefstal van eigendommen. 

Gedragsregels 

Onze vereniging vindt het heel belangrijk dat haar leden kunnen sporten binnen een veilig 

sportklimaat. Om dit te bereiken hanteren wij een aantal basisregels waaraan iedereen zich 

binnen DIOS dient te houden: 

1. Wij accepteren elkaar zoals wij zijn, ongeacht geslacht, geaardheid, afkomst, ras 

2. Wij gaan met elkaar om zonder enige vorm van agressie, grove taal, geweld of 

(seksuele) intimidatie. 

3. Wij pesten niet. 

4. Wij respecteren de eigendommen van anderen. 

5. Wij zorgen er samen voor dat sporten plezierig en ontspannend is. 

Leidinggevenden en assistenten krijgen binnen onze vereniging volop de mogelijkheden om 

scholing te volgen binnen de KNGU, zodat er bevoegde leiding voor de groepen staat. 

Bovendien coachen gecertificeerde leidinggevenden de jongere leiding en assistenten. 

Veiligheid staat bij DIOS hoog in het vaandel. Voor alle leiding wordt een VOG verklaring 

aangevraagd. 
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