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Geacht nieuw lid, 

 

Hartelijk welkom bij onze gymnastiekvereniging. We hopen dat u bij ons menig 

sportief uurtje door zult brengen. Lycurgus-Hygiëa heeft vele takken van de 

gymnastieksport te bieden: toestelturnen voor alle leeftijden, Aerobics, Keep-Fit , 

Keep-Fit 40+, Fit en Vitaal 50+, Freerunnen, Ouder en kindgym, Kleutergym, 

Rhönrad-turnen, Streetdance, Acrogym, Aangepast sporten en Volleybal. Op al 

deze uren wordt onder bevoegde leiding getraind. 

 

Clubkleding 

Lycurgus-Hygiëa heeft haar eigen clubkleding. Het dragen hiervan is alleen op onderlinge 

wedstrijden verplicht. De kleding is te koop bij Sport en Vrije Tijd, Zuiderhoofdstraat 50 te 

Krommenie.  

 

Clubblad  

Vier maal per jaar ontvangt u ons digitale clubblad ‘de Brug’ met nieuws over de activiteiten 

binnen onze vereniging. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van eventuele 

filmpjes/foto’s van uzelf of uw kind op de website en/of in het clubblad dan kunt u dit 

aangeven bij: ppc@lh-gymnastiek.nl.  

 

Inschrijving en contributie 

U kunt zich inschrijven door het digitale inschrijfformulier op de website volledig in te vullen 

en in te sturen. Betaling van de contributie vindt per kwartaal plaats d.m.v. automatisch 

incasso. De betaling geschiedt vooruit. De contributie bedragen en de betalingsvoorwaarden 

vindt u op onze website.  

 

Verzekeringen 

Het is belangrijk om te weten hoe u bij de KNGU verzekerd bent tegen ongevallen en blijvend 

letsel. Inlichtingen hierover kunt u vinden op www.KNGU.nl of opvragen via de 

ledenadministratie.  

 

Veilig Sportklimaat en gedragsregels 

Onze vereniging vindt het belangrijk dat wij bijdragen aan een Veilig Sportklimaat. Als lid 

dient u zich te houden aan de gedragsregels van onze vereniging. Meer hierover is terug te 

vinden op onze website www.lh-gymnastiek.nl, hierop kunt u ook onze Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement vinden. 

 

Wist u dat… 

− Het beter is om tijdens het sporten sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten.  

− De vereniging zich niet aansprakelijk stelt voor zoekgeraakte of evt. gestolen spullen. 

− U niet met buitenschoenen in de gymzaal mag. 

− U de vakantiedata en overige mededelingen kunt lezen op onze website  

www.lh-gymnastiek. 

− We altijd vrijwilligers kunnen gebruiken voor diverse taken.  

− Het bestuur graag uw mening hoort, positief of negatief.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

gv. Lycurgus-Hygiëa 

mailto:ppc@lh-gymnastiek.nl
http://www.kngu.nl/
http://www.lh-gymnastiek.nl/

