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AFSPRAKEN EN ANDERE INFORMATIE 

Uit: ‘Mededelingenblad december 2021 – 48ste jaargang nr 1’ 
 
 
Inschrijven en afmelden 
- Uw inschrijvingen kunt u inzien bij >MIJN KVG< bij >Activiteiten<. 
- Bij verhindering z.s.m. bericht naar de contactpersoon* en activiteiten@kvgberkelenschot.nl zodat 
dames van de wachtlijst benaderd kunnen worden. 
- Als u zich, wegens bijzondere omstandigheden, over een langere periode voor één of meerdere 
activiteiten moet afmelden, volgt er in principe geen terugbetaling. Er kunnen persoonlijke situaties zijn 
die terugbetaling rechtvaardigen. In dat geval zal in overleg met het bestuur een beslissing genomen 
worden voor eventuele restitutie. 
 

(* naam contactpersoon: zie bij activiteit in dit boekje en op de website) 
 
Deelname / carpooling 
- U neemt pas deel aan een activiteit na ontvangst van de bevestiging van uw inschrijving en betaling 
van de factuur. 
- Deelname is altijd op eigen risico. 
- Voor deelname aan sommige activiteiten is een goede conditie nodig. 
- Bij carpooling en parkeren bij Sport Piazza, Generaal. Eisenhowerweg 3, 5056 CR  Berkel-Enschot: 
s.v.p. uw auto zo ver mogelijk op de parkeerplaats bij de tennisbanen zetten t.b.v. mindervaliden en 
revaliderenden, die de sportschool bezoeken. 
- Bij carpooling is een inzittendenverzekering van de chauffeur noodzakelijk. 
- Wie, als er sprake is van carpooling, liever op eigen gelegenheid naar de desbetreffende activiteit 
gaat, dient dit te melden bij de contactpersoon. 
 
Contributie € 27,50 per verenigingsjaar, dat loopt van 1 juni t/m 31 mei. 
- Bij niet-tijdige betaling wordt € 2,50 in rekening gebracht. 
- Contante betaling van het lidmaatschap wordt niet geaccepteerd. 
- Opzegging dient per e-mail/schriftelijk te geschieden vóór 31 mei 2022 bij de ledenadministratie: 
activiteiten@kvgberkelenschot.nl 
- Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website. 
 
Bestuurssamenstelling / vacature 
Als bestuur zetten we ons collegiaal in om twee keer per jaar een gevarieerd programma op te zetten. 
Dat geeft ons steeds weer veel voldoening. En vele handen maken licht werk. 
Op dit moment is er een vacature binnen het bestuur: mocht u hiervoor belangstelling hebben (of als u 
iemand kent met deze wens) dan vinden wij het erg prettig als u ons dat laat weten via 
info@kvgberkelenschot.nl. Of neem contact op met één van de bestuursleden. 
 
Persoonsgegevens 
Wijzigingen hierin kunt u toepassen via de website: mijn KVG -> mijn gegevens. 
 
Ideeën, suggesties; algemeen 
Hiervoor staat het bestuur altijd open en kunt u met ons delen via: info@kvgberkelenschot.nl. 
 
Lief en Leed 
Als bestuur willen wij graag reageren op bijzondere gebeurtenissen van onze leden en wij stellen het 
zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt. 
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