Opgericht: 17 november 1950.
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
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OLVO
OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning
OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging waar recreatief sporten en sporten
voor alle leeftijden belangrijke elementen zijn. Maar ook wordt er aandacht besteed
aan de gevorderde deelnemers in de vorm van selectiegroepen. OLVO verzorgt
lessen in gymnastiek (peuters, kleuters, meisjes, jongens, heren, dames, selectie),
Conditiegym (dames), M.B.V.O (Meer Bewegen Voor Ouderen (dames).
Daarnaast zijn er lessen streetdance voor zowel kinderen als volwassenen. Zie het
lesrooster voor het tijdstip en plaats van de desbetreffende les.

ALGEMEEN
OLVO is op 17 november 1950 opgericht. In 1976 zijn voor het eerst de Statuten van
de vereniging vastgesteld. Daarin staan zaken zoals het doel van de vereniging, het
lidmaatschap, de contributie, het bestuur, de geldmiddelen, het verenigingsjaar en de
Algemene ledenvergadering vermeld.
De nadere regels betreffende de werkzaamheden van het bestuur, de gang van
zaken in de vereniging en huishoudelijke zaken zijn vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement.
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn op te vragen bij de secretaris.
Het bestuur bestaat momenteel uit 8 leden. De voorzitter en de penningmeester, die
het dagelijkse bestuur vormen, een ledenadministrateur en 5 algemene
bestuursleden. De functie van secretaris is vacant. De adressen vindt u verderop in
deze informatiefolder.
Elk jaar in maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur
doet dan verslag van het beleid van het afgelopen jaar en legt verantwoording af over
het gevoerde beheer. Een commissie van 2 leden die geen lid zijn van het bestuur,
onderzoekt de balans en rekening van baten en lasten en brengt aan de Algemene
Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

LIDMAATSCHAP
Lid van de vereniging word je door invulling en ondertekening van het
inschrijfformulier. Om de lessen uit te proberen, mag je 2 vrijblijvende proeflessen
volgen. Blijf je vervolgens sporten bij OLVO, dan is het aantal gevolgde lessen in de
eerste maand bepalend voor het moment waarop de eerste contributie wordt geïnd.
Volg je in de eerste maand 3 of meer lessen, dan wordt dit de eerste
contributiemaand.
Voor elke les die je extra gaat volgen, dient een inschrijfformulier ingevuld te worden.
Dit ook om toestemming te geven om de verhoogde contributie af te schrijven.
Opzeggen (ook een les) kan per kwartaal en dient schriftelijk te gebeuren bij de
e
ledenadministratie. Dit moet gebeuren voor de 15 van de maand voorafgaand aan
een nieuw kwartaal. Bij de technische leiding en op de website zijn voor het
opzeggen van het lidmaatschap formulieren verkrijgbaar, maar deze moeten te allen
tijde bij de ledenadministratie worden ingeleverd.
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CONTRIBUTIE
De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Hiervoor wordt door
ondertekening van de Sepa-machtiging toestemming verstrekt. De verplichte
Bondscontributie van de KNGU en de ongevallenverzekering worden afzonderlijk
geïnd in de maand januari. Voor leden vanaf 16 jaar die in de loop van het jaar lid
worden, wordt dit ook in het jaar waarin zij lid zijn geworden in de maand juni of
november van het lopende jaar geïnd.
Leden tot en met 15 jaar die na 1 januari van het jaar lid worden van de vereniging
zijn geen bondscontributie verschuldigd.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene jaarvergadering
vastgesteld. De contributie zoals die geldt vanaf april 2015 is als volgt:

Contributiebedragen per maand vanaf 01-04-2015
junioren

senioren

t/m 15 jaar

16 jaar en ouder

Basiscontributie

€ 6,35

€ 7,80

Contributie per
(les)uur *

€ 5,80

€ 6,05

Selectie turnen

t/m 15 jaar

16 jaar en ouder

Basiscontributie

€ 16,75

€ 18,20

Contributie per uur *

€ 2,60

€ 3,10

Recreatie
(alle categorieën)

MBVO/ Conditiegym
dames

€ 13,10

In bovenstaande tabel is geen toeslag verwerkt voor trainen in de turnhal te Heerde.
Voor incidenteel trainen in deze turnhal wordt een toeslag van € 2,- voor twee uur
trainen gevraagd.
Voor structureel trainen in de turnhal wordt een toeslag van € 5,- per maand per
lesdag toegepast. Bij twee keer per week trainen in de turnhal per week wordt deze
toeslag dan € 10,- per maand.
De bedragen in onderstaande tabel zijn exclusief Bondscontributie.
Deze bedraagt voor 2015:
Leden 0 t/m 15 jaar:
€ 15,36
Leden 16 jaar en ouder:
€ 19,72
De bondscontributie wordt vanaf 2015 per kwartaal geïnd . Dit zal gelijktijdig met de
contributie van de maanden maart, juni, september en december plaats gaan vinden.
Per kwartaal worden deze bedragen dus voor leden t/m 15 jaar € 3,84 en voor leden
van 16 jaar en ouder € 4,93.

Indien er op een betaalmoment een contributie niet geïnd kan worden zal
€ 2,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
In geval van langdurige ziekte/blessure of zwangerschap kan een lid een
contributiestop aanvragen bij de ledenadministrateur.

WEDSTRIJDEN
Slechts een deel van de leden kan deelnemen aan wedstrijden van het rayon. Voor
deelname krijgt het lid een inschrijfformulier wat ondertekend weer ingeleverd moet
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worden bij de leiding. Bij opgave is het lid tevens verplicht de inschrijfgelden te
voldoen bij de leiding.
Voor vervoer naar de wedstrijden vragen wij ouders van de deelnemende leden.
Daarnaast is, indien mogelijk, één van de bestuursleden oproepbaar bij eventuele
calamiteiten. Bij deelname aan een wedstrijd wordt de verplicht voorgeschreven
kleding gedragen.
Indien de wedstrijddata bekend zijn, worden deze door de technische leiding op het
prikbord in de Sneeuwbesstraat gehangen en op de website bekend gemaakt.

INFO
Circa 3 à 4 maal per jaar wordt door het bestuur een nieuwsbrief uitgebracht. Deze
wordt per e-mail toegezonden. Hierin staat het laatste nieuws over de vereniging en
informatie over activiteiten, wedstrijden enz.
Sinds juni 2007 heeft OLVO een eigen website. Het adres: www.olvo-wezep.nl Wil je
graag iets op de site hebben of heb je tips, mail dan naar redactie@olvo-wezep.nl
Daarnaast worden aankondigingen van activiteiten en verslagen van bv. wedstrijden
zo veel mogelijk in de Huis aan Huis geplaatst en op de LOCO gezet.
Tevens hangt een lesrooster op het prikbord in de Sneeuwbesstraat.

Uitvoering/Onderlinge wedstrijden
Een maal per twee jaar vindt een uitvoering plaats. In het jaar dat geen uitvoering
plaatsvindt, worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd. Tijdens onderlinge
wedstrijden strijden de leden in verschillende categorieën tegen elkaar. Door de
vereniging worden hiervoor diverse bekers/medailles beschikbaar gesteld.
Bij een uitvoering laten de leden zien met hun groep wat zij zoal geleerd hebben.
Ouders, familie en bekenden worden uitgenodigd om naar dit evenement te komen
kijken.
Beide evenementen worden door de leden erg gewaardeerd.

KLACHTEN
Wij proberen als bestuur de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien.
Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het één en ander. Wij
hebben een klachtenregistratie om eventuele opmerkingen/klachten goed af te
kunnen handelen. Op deze manier kunnen we zwakke punten verbeteren. U kunt
eventuele opmerkingen kwijt bij de ledenadministratie of bij het secretariaat en
uiteraard kunt u ook bij de technische leiding terecht.
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LESROOSTER
Zalenoverzicht met lesuren, leeftijdsgroepen en technische leiding.
Het meest actuele rooster is te vinden op het prikbord in de Sneeuwbesstraat en op
de website van OLVO.

Uitgifte INFO folder
Deze folder wordt in ieder geval aan het begin van elk seizoen geactualiseerd en
opnieuw uitgegeven. Bij aanmelding wordt de folder verstrekt aan nieuwe leden.
Belangrijke adressen:
Voorzitter
Marco Boerman

Secretaris
vacant
secretariaat@olvo-wezep.nl

Penningmeester
Roelof Wichers
038-3765368
penningmeester@olvo-wezep.nl

Ledenadministratie
Luzette Kroeze
038-8442975
ledenadministratie@olvo-wezep.nl

Algemene leden
Bernadet Budding
Hegenbos 49
8091 EK WEZEP
038- 3374319
Hetty de Groot
038-3765877

Jolanda Henniphof
038-3765444

Wendy Janssen
06-22740645
redactie@olvo-wezep.nl

Gerdien van Oene
06-38307881

Webmaster:
Linda Thuijs
www.linnenart.nl
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