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Welkom bij svDIO

Leuk dat je lid bent van svDIO!

Door middel van deze folder willen wij je graag op de

hoogte brengen van een aantal praktische zaken. We

hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het sportieve

plezier binnen onze vereniging.

Hieronder zie je een overzicht van de onderwerpen

waarop in deze folder wordt ingegaan (je kunt op de

onderwerpen klikken om snel te navigeren):
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Contact

Omdat de lessen en activiteiten van svDIO plaatsvinden

op een groot aantal locaties binnen Etten-Leur en

omgeving, loopt het contact van de leden met de

vereniging veelal via de Technische Leiding (degenen die

de lessen verzorgen).

Toch is het goed om te weten dat ook het bestuur van de

vereniging graag in contact komt met de leden – het

bestuur is aanwezig bij alle evenementen van/in de

vereniging, maar is ook direct benaderbaar (contact-

gegevens vind je op de website).

Daarnaast is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

(ALV) een goed moment om het bestuur te ontmoeten.

svDIO streeft ernaar om het aantal ‘briefjes’ dat wordt

uitgedeeld tijdens lessen te beperken. We proberen dit te

doen door in toenemende mate elektronisch informatie

uit te wisselen.

Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website –

www.svdio-ettenleur.nl.

Houd de website dus in de gaten! Een eenvoudige manier

om dit te doen is door je aan te

melden voor onze nieuws-

service. Zo ben je altijd snel op

de hoogte van het laatste

svDIO-nieuws! Je kunt je met je

e-mailadres aanmelden op de website.

Wijzigingen persoonlijke gegevens

Om je op de hoogte te kunnen brengen en houden van

nieuwsberichten, maar bijvoorbeeld ook van vervallen

lessen willen we je dringend verzoeken om wijzigingen in

je persoonlijke gegevens door te geven aan de

ledenadministratie (adres, telefoon, email, …..). Dit kan

via een berichtje naar info@svdio-ettenleur.nl of via de

Technische Leiding.
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Zeker voor onze jongste leden beschikken we graag over

een zo actueel mogelijk overzicht van telefoonnummers

waarop ouders/verzorgers tijdens de lessen of

activiteiten van de vereniging bereikbaar zijn.

Lidmaatschap en contributie

Als lid van de vereniging ben je – over de periode dat je

lid bent – contributie verschuldigd. Het bedrag van de

contributie is afhankelijk van het soort sport dat je

beoefent bij svDIO en het aantal uren dat je per week les

krijgt.

Op de website – in het onderdeel ‘contributie’ – kun je

steeds de actuele bedragen zien.

Contributie (en dus ook lidmaatschap) wordt berekend in

periodes van 4 maanden (de betalingsperiodes). Deze

periodes zijn:

1e periode: september, oktober, november, december

2e periode: januari, februari, maart, april

3e periode: mei, juni, juli, augustus

svDIO int de contributiegelden sinds

eind 2014 per automatische incasso.

In verband hiermee bevat het inschrijf-

formulier naast een vak met informatie

over het lid, ook een vak voor een

automatische incasso machtiging.

Het lidmaatschap kan per betalingsperiode beëindigd

worden door schriftelijk (of per email) op te zeggen tot 1

week vóór het einde van de periode bij de

ledenadministratie (info@svdio-ettenleur.nl). Vergeet

niet om ook de Technische Leiding van je groep te

informeren.

Wordt te laat opgezegd, dan geldt automatisch dat het

lidmaatschap met een hele periode (dus 4 maanden)

verlengd wordt.

Deelname aan lessen en/of activiteiten van svDIO

geschiedt op eigen risico
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Accommodatie en toegang tot de zalen

svDIO heeft geen eigen accommodatie – wij huren

sportzalen/gymnastieklokalen van de Gemeente Etten-

Leur en derden (al fungeert de gymzaal in de

Lambertusstraat wel als het

‘thuishonk’ van svDIO).

Alhoewel wij geen eigenaar zijn van

de accommodaties, gedragen wij

ons wel als zodanig, en dat

verwachten we dus ook van onze leden. Laat de

gebruikte accommodatie dus netjes achter (en meld

eventuele onvolkomenheden bij de Technische Leiding)!

De deur van de zaal gaat in beginsel pas kort voor de

aanvangstijd van lessen open. Kom dus wel op tijd, maar

niet veel te vroeg.

In beginsel zijn lessen alleen toegankelijk voor leden of

aspirant leden (proeflessen). Voor ouders, verzorgers of

andere geïnteresseerden geldt dat toegang slechts

mogelijk is na overleg met de Technische Leiding.

Het afsluiten van kleedruimtes is veelal niet mogelijk en

ook lang niet altijd gewenst. Neem daarom geen risico en

laat echt waardevolle spullen thuis, en laat ze anders

toch zeker niet in de kleedkamer achter (maar neem ze

dan mee de gymzaal in).

Gevonden voorwerpen

Regelmatig worden na afloop van

een les nog spullen gevonden in

de kleedkamers. Deze gevonden

voorwerpen (als ze gevonden

zijn!) worden door de Technische Leiding meegenomen

en zullen korte tijd worden bewaard. Na een periode van

maximaal 1 maand zullen deze worden weggegooid dan

wel afgestaan aan een goede doelen organisatie. Ben je

iets kwijt, wees er dan snel bij en neem contact op met

de Technische Leiding.
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Gedrag/respect

svDIO hecht grote waarde aan respect voor elkaar en

onze omgeving. Ingeval op dit vlak problemen worden

gesignaleerd heeft de Technische Leiding de opdracht

om mensen hier op aan te spreken en voorvallen te

melden bij het bestuur. Het bestuur kan vervolgens

verdere maatregelen nemen – in het uiterste geval

royering.

Ook op het gebied van seksueel grensoverschrijdend

gedrag voert svDIO actief beleid, onder meer door

middel van een ‘gedragscode (vrijwillige) medewerkers’,

een ‘draaiboek melding seksueel misbruik en ongewenst

gedrag’ en een ‘meldprotocol’.

Als onderdeel van dit beleid is daarnaast bepaald dat het

bestuur, de Technische Leiding en les-assistenten van 18

jaar en ouder over een geldige Verklaring Omtrent

Gedrag (VOG) dienen te beschikken.

Les-assistenten

Onze vereniging is steeds op zoek naar enthousiaste les-

assistenten – jongens of meiden vanaf 12 jaar die willen

helpen tijdens (met name) turnlessen. Heb je interesse,

geef dit dan door aan de Technische Leiding.

Als les-assistent bij svDIO geef je op

een leuke manier invulling aan je

maatschappelijke stage (en kun je

daarbij je zakgeld aanvullen)!

Wat te doen als je een keer niet mee

kunt doen (bijvoorbeeld door ziekte

of een blessure)?

De Technische Leiding vindt het prettig op de hoogte te

zijn wanneer een lid onverhoopt een les niet kan

deelnemen – de gegevens van de Technische Leiding kun

je vinden op de website.
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Bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld als gevolg van

een blessure of langdurige ziekte, kan in overleg met de

ledenadministratie eventueel opschorting van contributie

worden verleend. Ook hiertoe kun je contact opnemen

met de Technische Leiding.

Jarig

Een jarige wil graag trakteren, dat

begrijpen we bij svDIO. We willen echter

voorkomen dat lessen verworden tot (semi-

)verjaardagspartijtjes. Daarom: wil je trakteren (dit hoeft

absoluut niet!), stem dit dan vooraf even af met de

Technische Leiding. Wist je trouwens dat er ook hele

leuke gezonde traktaties mogelijk zijn?

Vervallen / verplaatsen van lessen

Indien een lid van onze Technische Leiding onverhoopt

geen les kan geven (bijvoorbeeld door bijscholing of

ziekte), doet svDIO haar uiterste best om adequate

vervanging te regelen. Dit is helaas niet altijd mogelijk.

In die gevallen kan een les worden gegeven met een

afwijkende inhoud, of worden noodgedwongen een

aantal lessen samengevoegd. In het uiterste geval zijn we

genoodzaakt een les te laten vervallen.

Indien er sprake is van verplaatsing van lessen,

samenvoegen van lessen of vervallen van lessen doet

svDIO haar uiterste best de betreffende leden hiervan

tijdig op de hoogte te brengen per sms of telefoon. Zorg

dus dat we altijd een actueel telefoonnummer van je

hebben – het liefst een mobiel nummer!

Daarnaast zal een en ander ook worden vermeld op de

website – in de agenda.

Vakanties

svDIO volgt het vakantierooster van

het basisonderwijs in Etten-Leur.

Dit betekent dat er tijdens school-

vakanties géén lessen worden

gegeven.
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Voor de lessen op zaterdag geldt het volgende: de eerste

zaterdag van een vakantie wordt er géén les gegeven –

de laatste zaterdag wel (met uitzondering van de

zomervakantie – dan vervallen zowel de lessen op de

eerste als op de laatste zaterdag).

Een actueel overzicht (van dag tot dag) kun je vinden op

de website (in de ‘volledige agenda’).

Kleding

De kleding tijdens de lessen is afhankelijk van de sport

die je beoefent: voor turnen geldt voor meisjes een zwart

turnpakje en turnschoenen en voor jongens een zwart

sportbroekje met een wit shirt en turnschoenen of

gymschoenen.

Via de Technische Leiding kan een verenigingslogo

worden verkregen om op de turnkleding te bevestigen.

Voor dansgroepen geldt: makkelijk zittende sportkleding

en afhankelijk van het type dans, balletschoentjes of

sportschoenen.

Foto’s

Tijdens activiteiten (en in een enkel

geval tijdens een les) worden door ons

foto’s gemaakt. Deze foto’s worden na

afloop op onze website geplaatst.

Daarnaast kunnen de foto’s ook gebruikt worden voor

publicaties in lokale en regionale media.

Op deze manier willen we voorkomen dat ouders/familie

dwars door de zaal struinen om een mooi plaatje te

schieten, en toch voldoen aan de wens voor een leuke

foto.

Wil je een foto in een hogere resolutie dan de foto die op

de website staat: laat het ons even weten en we sturen je

de originele foto.
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Indien je er (principieel) bezwaar tegen hebt dat je zelf of

je kind tijdens lessen wordt gefotografeerd willen we je

verzoeken dit duidelijk kenbaar te maken (het liefste

door middel van een email aan info@svdio-ettenleur.nl).

Voor wat betreft onze activiteiten is het praktisch

onmogelijk om te voorkomen dat deelnemers worden

gefotografeerd. Hiervoor willen we je, in geval van

zwaarwegende bezwaren, adviseren om niet deel te

nemen aan de activiteiten.

Parkeren – let op!

Wij willen erop wijzen dat een

aantal parkeerterreinen bij de

accommodaties waar we gebruik

van maken afgesloten kunnen

worden door de (rechtmatige) gebruikers. Dit kan tot

gevolg hebben dat je het parkeerterrein wel op komt,

maar er later niet meer af kunt!

Daarnaast bevinden een aantal accommodaties zich in

een zone waar parkeren uitsluitend is toegestaan in de

parkeervakken, is voorbehouden aan vergunninghouders

en/of in de toekomst wellicht uitsluitend betaald

parkeren is toegestaan.

Kom je met de fiets: zorg dan dat je deze goed op slot

zet (indien mogelijk ergens aan vast). Wij willen er echter

op wijzen dat het niet de bedoeling is dat fietsen IN de

accommodatie worden geparkeerd.

Tot slot…

We zijn en blijven een

vereniging: we zijn er voor de

leden, maar van de leden

moeten we het ook hebben!
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Heb je vrienden of bekenden die ook interesse hebben

om voor een schappelijke prijs te sporten, breng ze dan

rustig een keer mee.

Voor onze activiteiten voor de jeugd kunnen we altijd

hulp gebruiken – heb je interesse, laat het ons dan even

weten. Je hulp wordt zeer gewaardeerd.

Heb je opmerkingen, ideeën of wil je iets kwijt over de

vereniging, laat het ons dan vooral weten – dit kan via de

Technische Leiding of een van de bestuursleden.

svDIO – september 2017
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