Geacht nieuw lid, ouder en/of verzorger,
Hartelijk welkom als nieuw lid bij de CGV Be Quick te Franeker.
Be Quick is in 1933 opgericht en is aangesloten bij de K.N.G.U.
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie)
Wij proberen u een zo breed mogelijk assortiment aan gymdisciplines aan te bieden. U kunt bij ons terecht voor ouder
en kind gymnastiek, kleutergymnastiek, turnen, jazz, conditietraining, aerobics en ritmische gymnastiek.
Voor wedstrijden en uitvoeringen zijn er kledingvoorschriften, informatie hierover kunt u krijgen bij de leiding of via onze
website http://www.bequickfraneker.nl/bequick/kleding
Elke eerste week van de maand mogen de ouders het laatste kwartier van de les komen kijken. Welke lessen dit zijn
vindt u op de website.
Wij wensen u een prettige en sportieve periode bij Be Quick.
Bestuur Be Quick
CONTRIBUTIEOVERZICHT
Contributie eerste uur
Contributie overige uren
Contributie free running
Inschrijfgeld nieuwe leden

€ 16,50 p/mnd
€ 13,00 p/mnd
€ 19,95 p/mnd
€ 10 ,-

* lessen van 45 minuten, 90 minuten uur etc. worden naar rato berekend
* lessen hebben een afwijkend tarief op basis van € 19,95
Meer trainingsuren dienen als extra training te worden betaald.
De contributie is inclusief ongevallenverzekering en exclusief de KNGU Bondscontributie.
De contributie wordt in maandelijkse termijnen geïncasseerd.
Eenmaal per jaar (meestal in Maart) zal naast de normale contributie ook de KNGU Bondscontributie geïnd worden.
Leden t/m 15 jaar:
€ 20,24
Leden van 16 jaar en ouder:
€ 24,72
Een jaar telt gemiddeld 40 lessen (in de schoolvakanties is er geen les)
Betaling: Via automatische incasso
(alleen in overleg met de ledenadministratie is een andere regeling te treffen)
De contributie wordt geïnd rond de 26e van elke maand.
Vragen of opmerkingen over de contributie inning kunt u mailen naar info@bequickfraneker.nl
Bankrekeningnummer: Rabobank NL07RABO03204.56.889 tnv Be Quick, Franeker
Opzegging:
Dat kan alleen schriftelijk door een ingevuld afmeldformulier op te sturen naar: info@bequickfraneker.nl

