RICHTLIJNEN ACTIVITEITEN
Stichting Welzijn Ouderen Mill
Kerkstraat 3, 5451 BM Mill
Het bestuur van de SWOM heeft onderstaande richtlijnen opgesteld voor het deelnemen aan de
diverse activiteiten.
1. Deelneming is mogelijk vanaf 55 jaar.
2. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden door het volledig invullen van een
aanmeldingsformulier. Dit is tevens een machtiging voor het jaarlijks, of periodiek innen
van de bijdrage voor de activiteit. Zonder een ondertekende machtiging is deelname niet
mogelijk. Het formulier is verkrijgbaar bij de contactpersoon en/of docent van de activiteit.
Ook is het formulier te downloaden op de website: www.swomill.nl.
3. De bijdrage voor de activiteit is:

Naam

per jaar

per kwartaal

Gymnastiek

€ 70.00

€ 20.00

Koersbal

€ 35.00

€ 8.75

Fitness Fitland

€ 105.00 (alleen per jaar)

Sportief Wandelen

€ 60.00

Tai Chi

Afhankelijk aantal deelnemers

Toneel 4in1

€ 70.00

€ 20.00

Volksdans

€ 70.00

€ 20.00

Yoga

€ 100.00

€ 27.50

Zingen

€ 70.00

€ 20.00

Zingen Sint Hubert

€ 50.00

€ 15.00( wordt 70 en 20 )

€ 17.50

Jaarlijks kunnen prijzen aangepast worden. Deelnemers worden hierover geïnformeerd.
Bij een jaarlijkse betaling wordt men deelnemer voor 1 volledig jaar voor een voordeliger
tarief en vindt geen terugbetaling plaats. Bij een kwartaal betaling kan men opzeggen voor
aanvang van een volgend kwartaal.

Bij tussentijdse aanmelding in een lopend jaar of kwartaal, wordt een evenredig bedrag
geïncasseerd.
4. Ter kennismaking zijn de eerste 2 lessen gratis. Op het formulier wordt de ingangsdatum
van de 3de les ingevuld. Vanaf deze datum dient er betaald te worden. Iedereen die vanaf
de 1ste dag van een kwartaal deelnemer is, dient te betalen over het gehele kwartaal. De
incasso’s vinden plaats rond de 25ste dag van de eerste maand van een kwartaal. De jaar
incasso vindt plaats per de 25ste van de maand januari van ieder kalenderjaar.
5. Het bestuur van de SWOM beoordeelt jaarlijks de voortzetting van de activiteit a.d.h.v. het
aantal deelnemers en de gevolgde lessen. Samenvoeging of opheffing van groepen
behoren tot de mogelijkheden. Indien een nieuwe groep wil starten, dienen er minstens 15
deelnemers te zijn. Voor kleinere kernen kunnen andere aantallen gelden. Dit wordt
afgestemd met het bestuur.
6. Jaarlijks worden 40 lessen gegeven bij de activiteiten waar een docent of dirigent bij
betrokken is. Uitgevallen lessen worden ingehaald. Indien een les niet door gaat, dient dit
door de docent tijdig bij de betreffende accommodatie door te worden gegeven.
7. Op de deelnemerslijsten staan de namen van de actieve deelnemers en de gegevens van de
accommodatie. De volledigheid en juistheid hiervan wordt bijgehouden door de
groepscontactpersoon en/of docent. Einde kwartaal worden deze lijsten samen met de
nieuwe aanmeldingsformulieren en de evt. afmeldingen ingeleverd bij de administratie
van de SWOM, zodat een juiste financiële afwikkeling plaats kan vinden.
8. Afmelding van een activiteit dient voor het begin van een nieuw kwartaal op een aparte
bijlage door gegeven te worden aan de contactpersoon of docent. Dit geldt voor het
tijdelijk stoppen van een activiteit.
9. Voor zover niet voorzien in deze richtlijnen ligt de volledige beslissing bij het bestuur van
de SWOM.
10. De SWOM neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofd wijzigen van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. De SWOM beschikt
over een privacy reglement, dat bij het secretariaat ter inzage ligt.
Namens het bestuur van de SWOM.
Marietje van de Ligt- van Haren
Penningmeester SWOM.

Mill, 1 september 2018.

