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GYMNASTIEKVERENIGING HOSEMA (Horst Sevenum Maasdorpen) 
 
Gymnastiekvereniging  HOSEMA is opgericht op 17 augustus 2007. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en ingeschreven in het register 
van de Kamer van Koophandel onder nr. 12067777.  
 
HOSEMA is een sportvereniging voor alle leeftijden waarbij het plezier in bewegen vooropstaat. 
Wij bieden een veilig pedagogisch verantwoord klimaat. Met een kwalitatief en actueel lesaanbod 
waarbij het plezier in bewegen vooropstaat. Kwaliteit voor kwantiteit met oog voor talent. Een 
sportvereniging voor recreatief en prestatief niveau. Deelname aan wedstrijden op district en 
regionale niveau. Een vitale, innovatieve en vooruitstrevende vereniging die met de tijd meegaat. 
Een maatschappelijk en verantwoord uniek sport aanbod met professionele leiding. Een 
financieel gezonde en groeiende vereniging. Flexibel enthousiast en vol inzet.  
 
LESAANBOD 
Voor het actuele lesaanbod, verwijzen wij u naar onze site: www.hosema.nl  
 
LEIDING 
De lessen worden verzorgd door gediplomeerde leiding, die in het bezit zijn van een KNGU licentie en 
VOG. Leiding is bekend met de cultuur en regels binnen Hosema, dit is bij de start helder 
gecommuniceerd. 
Bij al onze trainingen worden de hoofdleiding geassisteerd door hulpleiding. 
Kwaliteit staat hoog in het vaandel.  
Open en eerlijke communicatie tussen leden, leiding en ouders. Leiding volgt op reguliere basis 
bijscholingen op zowel sportief gebied alsook op gedragsdeskundiggebied. Er zijn minimaal (twee) 
jaarlijkse kaderbijeenkomsten waarin de leiding onder deskundige, professionele leiding bijgeschoold 
word op oa de volgende gebieden:  
*technische aspecten van de sportdiscipline waarin ze lesgeven 
*ehbo/reanimatie training 
*veilig sportklimaat / gedragsregels mbt grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. 
  
Indien er bijzonderheden zijn geef dit aan bij de hoofleiding of ledenadministratie. 
 
VEILIGHEID 
▪ Draag geen sieraden in de les, laat deze thuis.  
▪ Draag lang haar vast. 
▪ Kauwgum of snoep in de les is verboden, evenals mobieltjes, tablets  e.d. 
▪ Neem geen waardevolle voorwerpen mee en laat deze niet in het kleedlokaal achter. Hosema is 

hier niet verantwoordelijk voor. 
 
VAKANTIES 
Tijdens schoolvakanties is er een aangepast trainingsaanbod. Alle lesrooster zijn op onze website te 
vinden. 
 
KLEDING 
▪ Voor turnen geldt: HOSEMA turnpakje is verplicht, eventueel bijpassend broekje. Te bestellen via 

pakjes@hosema.nl. (Zie op www.hosema.nl de extra toelichting) 
▪ In de basis (turnen) wordt er getraind op blote voeten. Idnien er schoenen gedragen worden dienen 

dit binnensportschoenen te zijn. 
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▪ Bij officiële KNGU turnwedstrijden is een wedstrijd-turnpakje verplicht. Wedstrijdpakje en 
trainingspak voor wedstrijdturnsters worden beschikbaar gesteld door HOSEMA. 

▪ Peuters en kleuters: veelal wordt een T-shirt gedragen en een sport- of trainingsbroek, maar een 
(hosema) turnpakje mag ook.  

▪ Freerunning: meestal wordt een T-shirt gedragen en een sport- of trainingsbroek. Schoeisel mag 
geen zwarte zolen hebben.  

▪ Dans: shoeisel mag geen zwarte zolen hebben. 
 

 
TRAKTEREN 
Trakteren wegens verjaardag mag, voel u niet verplicht. Advies: gezonde traktatie.  
Bij andere gelegenheden: geen traktatie. 
 
COMMUNICATIE 
HOSEMA communiceert via een digitale infobrief, hiermee willen wij het tussentijds mailen aan onze 
leden voorkomen. 
 
PROEFLESSEN 
U kunt u een proefles aanvragen via een e-mail naar ledenadministratie@HOSEMA.nl  Vermeld 
daarbij de naam en geboortedatum van uw kind en de voorkeur voor locatie en training. 
 
AANMELDEN 
Lid worden en deelnemen aan trainingen (na een proefles) is mogelijk nadat men van de 
ledenadministratie akkoord heeft dat men daadwerkelijk kan starten. Het aanmeldformulier dient dan 
ingevuld te worden en aan ledenadministratie gestuurd te worden. 
 
BETALING VAN DE CONTRIBUTIE,  INSCHRIJFKOSTEN  EN  OVERIGE KOSTEN 
▪ HOSEMA heeft een contributieregeling op half jaarbasis, actuele contributiebedragen staan op de site  

vermeld. Verhoging van de contributie wordt enkel toegepast, na akkoord van de meerderheid van  
onze leden, die aanwezig zijn op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  

▪ De verschuldigde contributie wordt via automatische incasso geïnd in de maanden april en november 
▪ Terugbetaling van contributie is niet mogelijk mits een langdurige uitval wegens medische redenen.  
▪ Inschrijfkosten ad €10,= voor een nieuw lid. 
▪ Indien men ná de eerste maand van het lopende lesblok lid wordt, word de contributie naar ratio 

berekend. 
▪ Alle financiële transacties naar aanleiding van acties t.b.v. HOSEMA waaraan u deelneemt worden 

afgehandeld via de door u afgegeven machtiging tot automatische incasso. Op deze wijze wordt 
voorkomen, dat uw kind met geld over straat moet gaan. 

▪ Wanneer twee maal achter elkaar niet kan worden geïncasseerd en er word niet gereageerd op 
betalingsverzoeken  dan wordt het betreffende lid de toegang tot de les ontzegd. 

▪ HOSEMA heeft een rekening bij de Rabobank Maashorst :                                                                      
BIC:  RABONL2U     IBAN: NL14 RABO 0135 8036 83. 

 
BONDSCONTRIBUTIE  KNGU 
De vereniging, kaderleden en sportende leden zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
(KNGU) en betalen de verschuldigde bondscontributie. Deze afdracht  wordt  apart vermeld in het 
contributiebeleid en is verwerkt in de ledencontributie. 
Mocht de KNGU besluiten, de bondscontributie te verhogen dan berekenen wij deze 1 op 1 door aan 
onze leden.  

 
WEDSTRIJDKOSTEN  
De kosten van groepswedstrijden van  turnen en dans zijn voor rekening van HOSEMA.  De kosten 
van individuele wedstrijden zijn in oorsprong voor rekening van het lid dat daar aan deelneemt. 
HOSEMA probeert echter doorbelasting van deze kosten te beperken door creatief naar middelen te 
zoeken. Ieder jaar word op de jaarvergadering door het bestuur medegedeeld hoe de kosten van de 
individuele wedstrijden gedekt worden voor dat het lopende seizoen.   
 
OPZEGGEN  LIDMAATSCHAP  
▪ Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via een email naar de ledenadministratie. Vermeld 

daarbij de voor- en achternaam,  geboorte datum, de groep waarvan hij/zij deel uit heeft gemaakt. 
Graag vernemen wij de reden van opzegging. 

▪ Opzegging van het lidmaatschap / stopzetten van de contributie kan twee keer per jaar: in de laatste 
maand van het lopende les blok. De incasso-machtiging wordt na opzegging automatisch opgeheven.  

▪ Indien een turnster reeds in is geschreven voor wedstrijden en toch besluit te stoppen zullen de 
inschrijvingskosten doorberekend worden. 

▪ Leden die zich niet per e-mail afmelden blijven geregistreerd staan en blijven contributie verschuldigd. 
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▪ Bij het opzeggen van het lidmaatschap dient kleding welke eigendom is van HOSEMA ingeleverd te 
worden.  

 
CONTACTGEGEVENS  
Op onze site staan alle actuele gegevens. Ook vind u hier de bijbehorende emailadressen. Tevens 
hebben wij een Facebook en Instagram account. 
Op de site vind u ook de gegevens van de vertrouwenspersoon van HOSEMA. 
 
 
RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN 
Deze richtlijnen en voorwaarden van HOSEMA (huishoudelijk reglement)  kunnen door het bestuur 
gedurende het verenigingsjaar worden aangepast en gewijzigd.  
Met de ondertekening van het  aanmeldingsformulier  gaat u akkoord en geeft u toestemming om foto’s, 
video’s of andere mediadragers te publiceren op de website  www.HOSEMA.nl, en social media kanalen 
Indien u dit niet wenst, dient u dit zelf aan te geven op het aanmeldformulier of een mail te sturen aan: 
Ledenadministratie@hosema.nl 
 
SCHADE 
HOSEMA is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen. 
HOSEMA stelt haar leden aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan aan HOSEMA eigendommen 
en/of aan de eigendommen van de locaties  waar wij lesgeven indien dit ontstaan is door toedoen van 
het lid.  Indien er enige vorm van verduistering, vernieling of andere strafbare feiten vast gestelstelt 
word dan wordt er aangifte gedaan.  
Bij schade, veroorzaakt door een lid, neemt de train(st)er contact op met het bestuur. 
Het bestuur neemt contact op met de ouders/verzorgers van het lid en bespreekt het schadevoorval. 
Verder afspraken worden schriftelijk vastgelegd.  
De te verhalen kosten voor de schade zullen automatisch geïncasseerd worden via de afgegeven 
machtiging. Mocht u een betalingsregeling willen treffen, dan verzoeken wij u hiervoor contact op te 
nemen met onze penningmeester. 
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