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VERENIGING HERCULES ZWOLLE 

Opgericht 18 oktober 1909                                                           Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) 
 

 
Welkom bij Vereniging Hercules  
 
Als leiding en bestuur van Hercules heten we u hartelijk welkom bij onze vereniging, die voor jong en oud op verschillende 
locaties in Zwolle lessen verzorgt. Zo kennen we kinderdans, jazzdans, aerobics in diverse vormen, bodyfit, conditie op 
muziek en modern jazz. 
Voortvloeiend uit de lessen hebben we een aantal jaarlijkse gebeurtenissen, waaronder de grote Hercules dansavond, de 
deelname aan voorwedstrijden voor het Nederlands Jazzdanskampioenschap, deelname aan Dance2demo’s en andere 
vormen van optreden in en buiten Zwolle. Daarnaast houdt de activiteitencommissie zich bezig met het organiseren van een 
aantal activiteiten om de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten zoals een spelletjesdag voor de jeugd, 
Sinterklaasactiviteiten, de kerstborrel voor de vrijwilligers, een work-out voor alle geïnteresseerden van jong tot oud en de 
groepsactiviteiten. 
Voor de bijscholing van leden en leiding stelt de vereniging hen in de gelegenheid om cursussen te volgen voor leid(st)er of 
om deel te nemen aan her- of bijscholingsactiviteiten. 
Over het doen en laten bij de vereniging wordt men op de hoogte gehouden door middel van de website, mail, social media, 
digitale nieuwsbrieven en lokale huis-aan-huis- of dagbladen. Door lid te worden van de vereniging  zullen leden mailingen 
vanuit de vereniging ontvangen om hen op de hoogte te houden van nieuws vanuit de vereniging. 
 
Om een veilig sportklimaat te bevorderen vragen we van leiding en assistenten die met minderjarigen werken om een 
verklaring ontrent het gedrag (VOG), terwijl zij in een vrijwilligersovereenkomst verklaren zich te zullen houden aan de 
gedragsregels daarvoor opgesteld door het NSF*NOC. 
 
Hercules is verbonden aan de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gym Unie). Door lid te worden van Hercules, wordt u 
automatisch lid van de bond KNGU. 
Vanuit de privacywet AVG verklaren alle leiding, vrijwilligers en bestuursleden, verbonden aan Hercules, zich in een 
vrijwilligersovereenkomst aan de bescherming van de privacy en bescherming van persoonsgegevens. Hercules heeft een 
verwerkingsregister waarin geldende regels en gedragingen met betrekking tot de AVG. 
 
Gratis 2 proeflessen: Deze kan men volgen zonder zich daarvoor eerst op te hoeven geven. Gewoon aankomen en meedoen 
om te kijken of het wat voor u of uw kind is. 
 
Opgeven als lid: Dit kan men doen online via de website doen door het invullen van een aanmeldformulier en zetten van een 
digitale handtekening. Mocht het digitaal niet mogelijk zijn om aan te melden, kunt u dit aangeven bij de leiding van de 
betreffende les, zij kunnen u dan aangeven op welke wijze u zich kunt aanmelden. 
 
Bedanken als lid kan alleen via de mail bij de ledenadministratie. Men kan opzeggen per de 1e van de maand februari of juli 
met een opzegtermijn van een maand. Mocht u geen mogelijkheid hebben dit via mail te doen, is een schriftelijke opzegging 
bij de ledenadministratie nodig.  
 
Contributie: men betaalt verenigingscontributie voor de vereniging Hercules en bondscontributie voor de KNGU, waar we als 
vereniging bij zijn aangesloten. De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering, die van de bondscontributie jaarlijks door de KNGU. Op de website van Hercules staan de bedragen 
vermeld, waarbij ook de incassomomenten zijn aangegeven. 
 
Betaling van de contributie gebeurt per machtiging. Men machtigt hierbij de vereniging om per kwartaal het totale 
verschuldigde bedrag per kwartaal af te schrijven. Voor het deelnemen aan de pre-selectiegroepen geldt dat men daarnaast 
ook een recreatieve jazzdansles moet volgen, de jazzselectie neemt verplicht aan twee selectielessen deel: de techniekles en 
de dansles. 
 
Verdere informatie kunt u vinden op onze website, maar u kunt ook altijd contact opnemen met de betreffende leiding of 
een bestuurslid. 
We wensen  u veel plezier bij de les of lessen die u gaat volgen! 

 
 



Versie juni 2019 

 

Handig om te weten voor u het aanmeldingsformulier gaat invullen 
 
De communicatie met de leden verloopt o.a. via de digitalenieuwsbrieven en mails.  
Aangezien we per lid maar 1 mailadres kunnen opnemen in ons administratiesysteem verzoeken we u met het volgende 
rekening te houden bij het invullen van het aanmeldingsformulier. 
Veel jeugdleden hebben de neiging om verenigingsberichten weg te klikken als ze die op hun eigen mailadres ontvangen 
zonder dat hun ouders/verzorgers die hebben kunnen lezen. Daarom is het van groot belang dat we van de jeugdleden het 
correcte mailadres van een van de ouders/verzorgers ontvangen dat we als correspondentieadres kunnen beschouwen, 
tenzij u daar duidelijke afspraken over weet te maken met uw kind(eren). 
Als er in de correspondentie gegevens een wijziging nodig is, kunt u de ledenadministratie via de mail hiervan op de hoogte 
brengen. 
 
Voor het gebruik van social media zoals facebook en twitter,  maar ook van de digitale nieuwsbrief of lokale pers, vragen we 
u bij lidmaatschap toestemming om foto’s en dergelijke te mogen plaatsen waar uzelf of uw kind(eren) op staan en dit zal in 
de het digitale registratiesysteem worden opgenomen. Mocht u uw toestemming willen veranderen, kunt u dit ten alle tijden 
opnieuw aangeven door een mail te sturen naar de ledenadministratie. 
 
Alle kinderen moeten mee kunnen doen en daarom zijn er stichtingen in het leven geroepen die fondsen beschikbaar stellen 
voor ouders met beperkte financiële middelen. Informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden op 
http://zwolle.jeugdsportfonds.nl/ en http://www.meedoenzwolle.nl/. Ook bij ons is er een aantal kinderen dat op deze 
manier gelukkig toch mee kan doen, zonder dat anderen daarvan op de hoogte hoeven te zijn.  
N.B. Gaat u hier ook gebruik van maken, zorg bij aanmelding wel dat u een kopie van de toestemming van de betreffende 
organisatie bijvoegt, anders kunnen we het kind (nog) niet inschrijven.  
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