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Welkom bij Gymnastiekvereniging Sport Vereent  
 

Overweegt u om lid te worden van onze vereniging, of heeft u zich al 

ingeschreven? In dit welkomstboekje informeren we u graag over de 

vereniging, hoe wij zijn georganiseerd, wat u van ons mag verwachten 

en over de voorwaarden van het lidmaatschap. 

 

Na het invullen van het aanmeldformulier op de website ontvangt u 

bericht dat de aanmelding is ontvangen. U of uw kind is dan welkom 

op de les. Zodra de ledenadministratie de aanmelding heeft verwerkt 

ontvangt u een e-mail met de inschrijfgegevens. De inschrijving is dan 

echt definitief. Als er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden via 

ledenadministratie@sportvereent.nl.  

 

Bewegen is gezond!  
Gymnastiek is voor iedereen, want bewegen is gezond.  

Het maakt niet uit hoe oud je bent!   

Onze lessen bestaan uit:   

 Ouder- en peutergym 

 Kleutergym 

 Gymnastiek recreatie meisjes en jongens 

 Gymnastiek recreatie meisjes/dames 12 jaar en ouder  

 Dames Gymfit 50+ 

 

De peuters maken al kennis met verschillende vormen van  

bewegen, zoals springen, rollen, duikelen, schommelen, steunen etc.  

Ze maken ook al kennis met het programma ‘nijntje Beweegdiploma’.   

  

De kleuters houden zich bezig met de vele gymtechnieken en het 

behalen van het ‘nijntje Beweegdiploma’.  

 

mailto:ledenadministratie@sportvereent.nl
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Hoe ouder de kinderen, hoe moeilijker de oefeningen, maar 

we laten ieder kind naar eigen kunnen gymmen.  

 

Voor meisjes/dames van 12 jaar en ouder die wel weer op de balk 

willen staan of aan de brug willen hangen, is er ook een les.  
 

Voor dames boven de 50 jaar is er Gymfit 50+, bewegen op muziek.   

 

KNGU 
Sport Vereent is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek 

Unie te Beekbergen.   

  

Licentie en VOG 
Alle leiding beschikt over de vereiste KNGU-licentie en een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring wordt elke drie jaar 

opnieuw aangevraagd. 

 

Locaties van de lessen  
Zuilen:  

Belle van Zuylen, Prof. Bavinckstraat 5, 3555 GS 

Pr. Margrietschool, Pr. Margrietstraat 18, 3554 GA   

Ludgerschool, St. Willibrordusstraat 45, 3553 SL  

  

Overvecht: 

De Schakel, Bangkokdreef 2, 3564 SC 

       

Leidsche Rijn:  

Kindercluster Voorn, Akkrumerraklaan 131, 3544 TT  

Forum Waterwin, Musicallaan 100-112, 3543 BT  

 

Maarssen(broek): 

Gymzaal Fazantenkamp, Fazantenkamp 163, 3607 CH 

De Klaroen, M.A. de Ruyterstraat 2, 3601 TJ 
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Bestuur en leiding 
De actuele samenstelling van het bestuur en de leiding vindt u op 

de website.  

Heeft u vragen voor het bestuur, dan kunt u deze per mail stellen 

via secretariaat@sportvereent.nl.   

Een vraag over de lessen kunt u rechtstreeks bij de betreffende 

train(st)er stellen. De mailadressen staan op de website. 

 

Ledenadministratie  
Vragen over het lidmaatschap en de contributiebetaling 
kunnen gesteld worden via: 
ledenadministratie@sportvereent.nl 
    

Aanmelden, wijzigingen doorgeven of opzeggen kan alléén 

digitaal via de formulieren op de website. Dit kan NIET bij 

de leiding op de les.  

 

Aanmeldformulier:  

https://sportvereent.nl/aanmeldformulier/   

 

Wijzigingsformulier:  

https://sportvereent.nl/wijzigingsformulier-lidmaatschap/            

Het wijzigingsformulier is voor het doorgeven van nieuwe 

adresgegevens, nieuw telefoonnummer, nieuw emailadres, nieuw 

rekeningnummer, aan- of afmelden van een 2e (=extra) les.  

 

Opzeggingsformulier:  

https://sportvereent.nl/opzeggingsformulier-lidmaatschap/  

Zie hiervoor ook de voorwaarden bij ‘opzegtermijn’. 

 

De formulieren zijn ook te vinden op de website 

www.sportvereent.nl.  

mailto:secretariaat@sportvereent.nl
mailto:ledenadministratie@sportvereent.nl
https://sportvereent.nl/aanmeldformulier/
https://sportvereent.nl/wijzigingsformulier-lidmaatschap/
https://sportvereent.nl/opzeggingsformulier-lidmaatschap/
http://www.sportvereent.nl/
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Opzegtermijn 
Voor opzegging lidmaatschap geldt een opzegtermijn van  

drie maanden, welke ingaat aan het eind van de lopende maand 

waarin de opzegging is gemeld. Dit betekent dat de lopende maand 

en de drie daaropvolgende maanden moeten worden betaald.   

 

Contributie  
De contributie wordt per kwartaal vooruitbetaald via automatische 

incasso. Bij inschrijving is hiervoor op het aanmeldformulier een 

machtiging afgegeven.  

Ook zijn eenmalig inschrijfkosten verplicht, welke gelijk bij de eerste 

afschrijving van de contributie geïncasseerd worden. 

Het bedrag wordt aan het eind van de 1e maand van het kwartaal 
automatisch afgeschreven naar IBAN-rekeningnummer  
NL55 INGB 0000 5514 45, t.n.v. Gymnastiekvereniging-Sport-Vereent 
Incasso.   
Als de betaling niet geïnd kan worden of er wordt op een andere manier 
betaald, dan wordt de contributie met € 2,00 administratiekosten per 
kwartaal verhoogd.  
 

Kosten lidmaatschap 

 t/m 15 jaar 16 jaar en ouder 

Eénmalig inschrijfgeld: € 12,50 € 15,00 

Contributie per kwartaal € 30,00 € 42,00 

Gymfit 50   € 42,00     

+ In combinatie met een 2e  

(extra) les 

€ 45,00 € 63,00  

Ter kennismaking zijn de eerste 2 lessen altijd gratis.   
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Als betaling uitblijft, ontvangt het lid of ouder(s)/verzorger(s) van het 

jeugdlid een herinnering. Eventuele vervolgstappen liggen vast in het 

huishoudelijk reglement, op te vragen via secretariaat@sportvereent.nl.    
 

De Ouder- en peutergymgroep   

Er wordt gebruik gemaakt van een 10 strippenkaart voor € 25,00     

Deze zijn bij de leiding op de les te koop. De betaling gaat via een 

‘Tikkie’.   

 

Turnkleding  
Bij onze ‘eigen’ wedstrijden zoals de clubkampioenschappen en de 

Springkriebels wordt het dragen van het Sport Vereent-turnpakje of 

turntenue aangeraden.  

Bij de mini ¾ kamp en andere Rayon- en regiowedstrijden is het 

verplicht om het Sport Vereent turnpakje of turntenue te dragen.   

 

Alle Sport Vereent-turnkleding wordt verkocht in de winkel van:  

TT Gymnastics, Ambachtsweg 14, 3542 DG Utrecht. 

Openingstijden: Woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur.           

Online bestellen kan via www.tt-gymnastics.nl. Let op: er komen 

dan wel verzendkosten bij! 

Ook is het mogelijk te bestellen via DIRECT BESTELD WORDEN of 

middels de link in het menu kleding op onze website 

www.sportvereent.nl.        

  

Tijdens de Clubkampioenschappen en de ‘Springkriebels’ is er ook een 

pas- en koopmoment.  

 

Het kan ook zijn dat er tweedehands een turnpakje te koop is. Meer 

informatie via info@sportvereent.nl.   

  

mailto:secretariaat@sportvereent.nl
http://www.tt-gymnastics.nl/
http://www.tt-gymnastics.nl/
https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/basic/turnpakje-v753-mouwloos-donkerblauw-velours-metallic-turquoise.html
http://www.sportvereent.nl/
mailto:info@sportvereent.nl
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Vakanties  
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De vakanties beginnen 

veelal op de eerste dag (maandag) dat de scholen vrij zijn.    

Kijk hiervoor op www.sportvereent.nl. 

 

Aansprakelijkheid  
De vereniging en het bestuur is niet aansprakelijk te stellen voor diefstal 

of vermissing van eigendommen uit de kleedkamers, sportzaal en 

dergelijke. 

   

Geschiedenis van de vereniging 
Op 9 januari 1933 werd in de toenmalige gemeente Zuilen de 

gymnastiek- en spelvereniging ‘Sport Vereent’ opgericht. Later 

kwam er handbal bij. In 1962 is de gymnastiekafdeling 

zelfstandig verder gegaan. Er kwamen ook lessen in Overvecht, 

waardoor het ledenaantal zelfs steeg naar 1300. Sport Vereent 

werd de grootste Utrechtse gymnastiekvereniging. Toen veel 

gezinnen uit Zuilen en Overvecht vertrokken, daalde het 

ledenaantal weer. Vanaf 2002 zijn er lessen in Leidsche Rijn en 

vanaf 2020 ook in Maarssen en Maarssenbroek.  

We hebben nu bijna 500 leden, die Gymnastiek of Gymfit 50+, dan 

wel bewegen op muziek beoefenen. Van Ouder- en peutergym tot 

aan dames van rond de 85 jaar!   

Vele sportmensen zijn bij Sport Vereent hun sportieve loopbaan 

begonnen. De vereniging slaagt er in leden langdurig aan zich te 

binden. Het komt voor dat hele gezinnen binnen de club actief 

zijn. Wij hebben zelfs leden die al meer dan 70 jaar actief lid zijn! 

Dit komt, denken wij, doordat wij altijd beschikken over prima 

leiding.  

  

Wij zijn trots op de vele vrijwilligers die binnen Sport Vereent actief 

zijn. Het toont de betrokkenheid van ieder en mede dankzij hen, 

kunnen wij veel activiteiten organiseren, zoals:  

  

http://www.sportvereent.nl/
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 Herfstkamp 

 Springdagen in Sommelsdijk 

 Clubkampioenschappen 

 Sinterklaasfeest 

 Mini ¾ kamp 

 Extra training in de Turnhal van Turn4U 

 Individuele Recreantenwedstrijd 

 ‘nijntje Beweegdiploma’  

 Paaseieren zoeken 

 Springkriebels 

 

Meer informatie over lessen 
U kunt uw vragen stellen via het mailadres 

info@sportvereent.nl en op onze website 

www.sportvereent.nl  

   

mailto:info@sportvereent.nl
http://www.sportvereent.nl/
http://www.sportvereent.nl/
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Vrijwilliger zijn bij Sport Vereent . . . iets voor u? 

 

Onze vereniging heeft veel vrijwilligers. Een aantal ouders en leden 
zet zich in voor kortdurende activiteiten, bijvoorbeeld bij de 
organisatie van Paas- of Sintactiviteiten, anderen doen dat op langere 
basis, bijvoorbeeld bestuurswerk of deelname in een commissie. 
 
Alle hulp is welkom! Het is maar net hoeveel tijd u beschikbaar heeft. 
Waar het om draait, is dat we ons met elkaar inzetten voor de 
turnsport en gezellige activiteiten voor de leden kunnen organiseren. 

 

Helpt u mee? 

Als u wilt weten wat u kunt doen om de vereniging te steunen, dan 
vertellen wij u graag meer. Samen staan we sterker! 

 

Meer weten? 

Voor alle vragen over vrijwilligerswerk kunt u terecht bij het                        

bestuurssecretariaat via: secretariaat@sportvereent.nl. 

 

mailto:secretariaat@sportvereent.nl

