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Hartelijk welkom bij VGV! 

 

Wat fijn dat uw kind of uzelf interesse heeft getoond in onze vereniging.          

U ontvangt hierbij het welkomstwoord en het inschrijfformulier.                             

U kunt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend afgeven aan de 

betreffende leiding. 

 

Gezondheid 

Mochten er met betrekking tot u of uw kind bijzonderheden zijn waar tijdens 

de les rekening mee gehouden moet worden, dan wil de leiding dit graag 

persoonlijk van u vernemen. Dit geldt ook voor blessures of andere grote of 

kleine aandachtspunten zodat eventueel met een aangepast programma 

gewerkt kan worden. 

 

Huishoudelijk Reglement 

VGV werkt met een ‘Huishoudelijk Reglement’. Dit reglement is te 

downloaden via de site www.vgvvarsseveld.nl of op te vragen via het 

mailadres info@vgvvarsseveld.nl.  

 

Foto’s en beeldmateriaal 

Tijdens de lessen van VGV kunnen er foto’s en/of filmpjes gemaakt worden. 

Vaak wordt dit gedaan bij bijzondere gebeurtenissen zoals speciale lessen en 

extra activiteiten georganiseerd door bijvoorbeeld het jeugdbestuur. Dit 

beeldmateriaal kan vervolgens te zien zijn op de website van VGV of via 

andere social media van VGV. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, vult u 

dan het formulier ‘Bezwaar gebruik beeldmateriaal’ in. Dit formulier is te 

downloaden via de site www.vgvvarsseveld.nl of op te vragen via het 

mailadres info@vgvvarsseveld.nl. Het ingevulde formulier kunt u afgeven aan 

de betreffende leiding of opsturen naar VGV, Van Pallandtstraat 6, 7051 DE 

Varsseveld.  
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Website 

VGV Varsseveld heeft een uitgebreide website. Op deze website vindt u 

onder meer het les- en vakantierooster, gegevens van leiding en 

bestuursleden, mededelingen, bestuurszaken en contributiebedragen. 

Bezoek daarom www.vgvvarsseveld.nl voor alle actuele gegevens. Naast de 

website zijn we ook op Facebook en Insta te vinden. Tevens brengen wij 

regelmatig een nieuwsbrief uit waarmee we u op de hoogte houden.  

 

Opzegging 

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per mail 

(leden@vgvvarsseveld.nl) naar onze ledenadministratie. U ontvangt hierna 

een mail met een bevestiging van ontvangst. Afmeldingen dienen te 

geschieden voor 1 januari, voor 1 april, voor 1 juli of voor 1 oktober. Wordt er 

na deze data afgemeld, dan bent u contributie verschuldigd voor het 

nieuwe kwartaal. Er vindt geen restitutie plaats van contributiegelden. 

Telefonische of mondelinge afmelding geldt in geen geval als een 

opzegging. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Wilt u ons helpen? Wij hebben diverse werkgroepen waarbij we altijd extra 

handen kunnen gebruiken, zoals de kledingcommissie, de sponsorcommissie, 

de kluscommissie of helpen met geldacties of met de uitvoeringen. Mocht u 

interesse hebben, meldt u zich dan aan via info@vgvvarsseveld.nl.  

 

Fijne tijd 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.                            

We wensen u en/of uw kind een fijne tijd toe bij onze vereniging.  

 

Bestuur VGV  
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