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Turnen en gymmen bij Fortis 
Bij Fortis kan op allerlei niveaus recreatief geturnd worden onder begeleiding van deskundige 
leiding. Sinds 2014 is het voor peuters vanaf 2 jaar mogelijk om samen met een volwassene te 
gymmen op woensdagmorgen. 
Het gymmen en turnen bij de jongste groepen (3-6 jarigen) is vooral gericht op het stimuleren 
van de bewegingsmotoriek. Dit gebeurt vooral door middel van het gebruik van toestellen en 
spelmateriaal en het gezamenlijk doen van spelletjes en dansjes. Vanaf ongeveer 7 jaar wordt 
er steeds meer echt “geturnd” en wordt het aantal oefeningen uitgebreid en stapsgewijs 
opgebouwd naar een hogere moeilijkheidsgraad. Ook kunnen de kinderen gaan deelnemen 
aan wedstrijden. 
De kinderen worden onder meer ingedeeld op basis van leeftijd en niveau. Behalve allerlei 
toestellen en spelmateriaal is Fortis ook in het bezit van een tumblingbaan, Air Track en een 
Pegasus. 
 
Lestijden en groepsindeling  
Er zijn op dit moment 15 groepen verdeeld over de volgende dagen en tijden: 
Dinsdag 17.15–19.15; Woensdag 09.15–10.45; Vrijdag 17.30–20.30; Zaterdag 09.00–13.00. 
U kunt een kijkje nemen op de website om te zien hoe de leeftijdsverdeling is. 
De effectieve lestijden bedragen circa 50 minuten (incl. opbouw en opruimen 60 min). 
Voor de reguliere turnlessen kunnen kinderen vanaf 3½ jaar lid worden met als voorwaarde 
dat ze volledig zindelijk zijn. 
Er wordt twee keer per jaar (in oktober en in februari) een nieuwe groepsindeling gemaakt. 
Het kan dan zijn dat kinderen doorstromen naar een andere groep, lesdag of lestijd. 
We werken met een maximum aantal kinderen; hierdoor kan het voorkomen dat kinderen op 
een wachtlijst worden geplaatst. 
 
Vakanties  
De eerste zaterdag van alle schoolvakantie wordt er nog geturnd, de zaterdag(en) daar op 
volgend wordt er niet geturnd. De vakanties staan ook op de website. 
 
Aanmelding 
Aanmelden gebeurt door middel van het inschrijfformulier. Dit dient uiterlijk na twee 
proeflessen ingeleverd te worden. Aanvragen en inleveren van inschrijfformulieren kan via de 
leiding of via de ledenadministratie. De ledenadministratie bevestigt de plaatsing. De 
verenigings- en bondscontributie bedraagt per 1 augustus 2021 voor recreanten tezamen 
 € 110,00 per jaar. Voor de wedstrijdgroep bedraagt dit € 313,60 (het contributiejaar loopt van 
augustus tot en met juli). De contributie wordt eenmaal per jaar in september met een 
automatische incasso geïnd. De machtiging voor de automatische incasso dient tezamen met 
het inschrijfformulier ingeleverd te worden. Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt € 5,00. 
Afmelding dient schriftelijk of via e-mail (ledenadministratie@fortisturnen.nl) te geschieden, 
uiterlijk op 1 juli. Bij afmeldingen tijdens het lopende jaar wordt geen contributie 
geretourneerd. 
 
Bestuur en activiteitencommissie 
Indien u interesse hebt onze vereniging te ondersteunen door deelname aan het bestuur of 
activiteitencommissie dan horen wij dit graag. Ook wordt het zeer op prijs gesteld als u 
mogelijkheden hebt om incidenteel ondersteuning te bieden bij activiteiten. 
Activiteiten die door Fortis worden georganiseerd zijn onder meer: instuif, Sinterklaasviering, 
clubkampioenschappen en uitvoering. 
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Inschrijfformulier 
 
 

Aan ouders en toekomstige leden van Fortis, 
 

Wij heten u en uw kind van harte welkom en wensen u een plezierige tijd toe bij onze gym- en 
turnvereniging. Wilt u dit formulier invullen en bij de leiding of bij de ledenadministratie weer 
inleveren? Alvast dank voor uw moeite. 
Dit formulier wordt vernietigd, zodra het lidmaatschap wordt beëindigd. De gegevens 
worden digitaal bewaard voor doeleinden zoals bv. een reünie. 
 

In te vullen door de ouder / verzorger of  toekomstig lid 
 
Voornaam  

Achternaam  

Straat  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

E-mail  

Geboortedatum  

Datum van inschrijving  

Handtekening lid / ouder 
 
 

 

 

Zijn er bijzonderheden over uw 
kind waarvan de leiding op de 
hoogte moet zijn? 

❑ Ja, namelijk *): 
 
 

❑ Nee 
*)  u kunt bijzonderheden natuurlijk ook mondeling met de leiding doorspreken 

Heeft u in het kader van de 
privacywet (AVG) bezwaar tegen 
foto- en/of video-opnamen waar 
uw kind op staat? 
 
Wanneer u “ja bezwaar” aan vinkt, 
dient u een pasfoto aan te leveren! 

 
❑ Ja bezwaar 
❑ Geen bezwaar 

 
Wanneer u hier geen bezwaar tegen heeft, dan worden 
deze foto’s/video’s gebruikt voor PR-doeleinden (website, 
Facebook, krant etc.) 
 

 
In te vullen door leiding of de ledenadministratie van Fortis 
 

Indeling in groep en tijd: 
Machtiging automatische incasso 
bijgevoegd. 
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Toestemmingsverklaring 

 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Wij willen u gymmen en 

turnen bieden, onder meer in wedstrijdverband. Daarnaast willen we resultaten 

publiceren en onze vereniging en onze sport in diverse media promoten. 

Met dit formulier vragen wij u, in het kader van de AVG, toestemming om ook uw 

gegevens hiervoor te gebruiken. 

 

Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Gym- en turnvereniging Fortis, verder ‘Vereniging’, 
toestemming om gegevens over mij te verwerken. 

 

Ik geef de vereniging toestemming om:  

 

- Mijn gegevens op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van de 

lidmaatschapsovereenkomst en/ of vrijwilligersactiviteiten, 

 

- Mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die noodzakelijk zijn om in 

wedstrijdverband of andere verbanden te turnen, 
 

- Mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties waarvoor ik namens de 

vereniging vrijwilligerswerk verricht, 
 

- Mij te benaderen voor (sportieve) activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 

sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners, 

 

- Beeldmateriaal zoals foto’s van mij op de website van de vereniging, KNGU, apps, 

(social) media, kranten en huis-aan-huis bladen te (laten) publiceren, 
JA/ NEE   Let op! Indien nee, pasfoto meeleveren. 
 

- Mijn contactgegevens na beëindiging van mijn lidmaatschap te bewaren om mij te 

kunnen benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of andere bijzondere gebeurtenis. 

JA/ NEE 
 

 

Ik mag mijn toestemming op ieder moment intrekken.  

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.  

 

 

NAAM…………………………………………………………………….. 
 

GEBOORTEDATUM………………………………………………... 
 

 

DATUM………………………………………………………………….. 
 

Handtekening………………………………………………………. 
 

 

 

NAAM OUDER/VOOGD………………………………………… 

 

HANDTEKENING OUDER/VOOGD……………………….. 
 

 

Gym- en turnvereniging Fortis bewaart deze toestemmingsverklaring in de ledenadministratie. 
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Machtigingsformulier automatische incasso 
 
 
 
 
Ondergetekende, 
 
de heer/mevrouw: ................................................................................................  
 
adres: ................................................................................................  
 
PC + woonplaats: ................................................................................................  
 
telefoonnummer: ................................................................................................  
 
emailadres: ................................................................................................  
 
naam van het kind: ................................................................................................  
 
machtigt hierbij: Gym- & Turnvereniging Fortis Postbus 54 6658 ZG te Beneden-Leeuwen 
 
om jaarlijks een bedrag te doen afschrijven van zijn/haar  
 
(Post)bankrekening nummer:      IBAN:  .................................................................  
 
 
die verschuldigd zijn vanwege contributie voor turnlessen bij Gym- & Turnvereniging Fortis. 
 
 
Plaats en datum                                                                         Handtekening 
 
…………………………,  ……………………… ……………………… 
 
 
 
 
NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag 
binnen 30 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van redenen – bij mijn (Post)bank terug te 
vorderen. 
 
 

Dit formulier wordt vernietigd, zodra het lidmaatschap wordt beëindigd. 
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