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WELKOM BIJ 
 

 
 

Beste mevrouw / heer, 

Fijn dat u zich hebt aangemeld als (aspirant) lid van BORNE BLIJF FIT.  
Het aspirant lidmaatschap houdt in dat u gedurende 4 lessen gratis kunt 
kennismaken met de door u gekozen activiteit(en). Na deze vier keer maakt u de 
keuze om al dan niet lid te worden. 

Deze folder geeft informatie over een aantal belangrijke onderwerpen en is bedoeld 
om de introductie van nieuwkomers te vergemakkelijken, duidelijkheid te geven 
over het reilen en zeilen binnen de vereniging en mogelijke vragen (soms bij 
voorbaat) te beantwoorden. 

Op onze website (www.borneblijffit.nl) vindt u ook nadere informatie over de 
verschillende activiteiten die wij als vereniging aanbieden. Tevens vindt u daar 
onder het tabblad “Contact” de diverse formulieren. 

Doelstelling 

BORNE BLIJF FIT stelt zich als doel senioren vanaf 55 jaar op een verantwoorde 
wijze de mogelijkheid te bieden leeftijdsbewust te sporten. Daarnaast willen we het 
onderhouden van sociale contacten en het genieten van de sfeer en gezelligheid in 
de groepen bevorderen. 
Bij de TOP FIT volleybalgroepen zijn ook leden jonger dan 55 jaar welkom. 

Hoe zijn we georganiseerd 

BORNE BLIJF FIT kent een verenigingsstructuur, waarbinnen de Algemene 
Vergadering (AV) uiteindelijk het laatste woord heeft. Het bestuur van de 
vereniging voert het beleid uit. 

Er zijn statuten en een huishoudelijk reglement en wij zijn aangesloten bij de 
Kamer van Koophandel. Alle documenten staan op de website.  
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BORNE BLIJF FIT biedt verschillende mogelijkheden om verantwoord te sporten: 

- Blijf Fit 8 gemengde groepen met een wekelijks wisselend 
programma aanbod; 

- Keep Fit 2 gemengde groepen voor mensen die niet meer zo 
mobiel zijn, met een wekelijks wisselend programma; 

- Top Fit 4 niet gemengde groepen die op gymnastiek 
georiënteerd zijn;  

1 mannengroep en 3 vrouwen groepen 
- Top Fit Volleybal 

2 gemengde volleybalgroepen; 

- Dynamic Tennis 1 gemengde tennisgroep; 

- Badminton 1 gemengde badmintongroep; 

- Balans 1 gemengde groep gericht op pilates, yoga en 

meditatie; 

- Pilates 2 gemengde groepen gericht op pilates; 

- Walking Football 1 mannengroep gericht op voetballen. 
 
Onder gemengde groepen verstaan we groepen waaraan zowel vrouwen als 
mannen gelijktijdig deelnemen. 
De lestijden van de verschillende groepen vindt u, op dag en tijd gesorteerd, op de 
laatste pagina van deze folder. 

Lidmaatschap 

Indien u na de oriëntatieperiode kiest voor het lidmaatschap van de vereniging 
dient u daarvoor het ledenaanmeldingsformulier op de website in te vullen of de 
papieren versie daarvan. Uw lidmaatschap gaat, na acceptatie door het bestuur, in 
bij een of meer van de bovengenoemde activiteiten op de 1 ste van de maand 
volgend op de datum die u hebt ingevuld op het aanmeldingsformulier. Vanaf dat 
moment gaat ook uw contributieverplichting in. 
Het lidmaatschap, en daarmee de contributieverplichting, wordt aangegaan voor 
minimaal 6 maanden. 
 
Contributie 

De contributie wordt, inclusief de voor het betreffende jaar geldende 
inflatiecorrectie, vastgesteld in de Jaarvergadering en wordt geheven over alle 
maanden van het jaar, ook die waarin de zomervakantie valt en er geen lessen zijn.  

Mist u door eigen activiteiten, zoals bv. een langere vakantie buiten de reguliere 
vakanties om, dan kunt u geen aanspraak maken op restitutie van de gemiste 
lessen. 
De contributie wordt rond de 25 ste  van de tweede maand van elk kwartaal via een 
automatische incasso geïnd. 
De actuele contributiebedragen voor de verschillende activiteiten vindt u op de 
website. (www.borneblijffit.nl) 
Neemt u deel aan meer dan één activiteit dan krijgt u korting op uw contributie. 
Incidenteel wordt er in de laatste maand van het kwartaal een z.g. "veegincasso" 
gehouden. Dat is het geval als de reguliere incasso bij iemand, om welke reden dan 
ook, niet geïnd kan worden. 
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Deze inning wordt ook toegepast bij leden die na de reguliere kwartaalinning lid zijn 
geworden. De inning vindt plaats in de laatste maand van het kwartaal. 
  
Beleid bij langdurige ziekte. 

De realiteit gebiedt ons te erkennen dat senioren meer kans hebben om gedurende 
langere tijd, om medische redenen, niet kunnen sporten. In geval van langdurige 
ziekte (langer dan 3 maanden) kan opschorting van de contributie alleen 
schriftelijk worden aangevraagd via de website, mail of brief naar het 

secretariaat. 
Ingeval van opschorting om medische redenen wordt op de eerste van de maand 
na uw melding de contributie omgezet naar een administratieve bijdrage van € 2,50 
per maand. Deze bijdrage wordt op hetzelfde moment geïnd als de regulaire 
contributie inning. 
Als u na herstel weer gaat meedoen met de activiteiten, meldt u dat schriftelijk 
via de website, mail of brief naar het secretariaat. 
Uw contributiebetaling stopt cq. begint weer per 1ste van de maand volgend op de 
datum van uw ziek- cq. betermelding. 

Gemiste les 
Mist u een les bv. omdat die vanwege 2de paasdag uitvalt of om een privé 
reden, dan mag u die les, als die in dezelfde week bij een andere groep 
nogmaals wordt gegeven, inhalen. Zie schema pagina 6. 
 

Opzeggen lidmaatschap 
U kunt na de eerste zes maanden van uw lidmaatschap op elk moment uw 
lidmaatschap opzeggen.  
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via de website, mail of 
brief naar het secretariaat.  
 
De beëindiging van de contributieverplichting gaat in op de 1ste  van de maand 
volgend op de datum die vermeld staat op het afmeldingsformulier. 
Eventueel teveel betaalde contributie wordt teruggestort. 

Hernieuwd lidmaatschap 

Wilt u, binnen een termijn van 6 maanden,  opnieuw lid worden van de vereniging 
dan kan dat alleen na betaling van de contributie over de maanden dat u geen lid 
meer was.  
 
Automatische incasso 

Door ondertekening c.q. aankruising van de betreffende vakjes op het 
aanmeldingsformulier, waarin opgenomen de doorlopende S€PA-machtiging, geeft 
u BORNE BLIJF FIT toestemming tot automatische incasso van uw contributie. 
 
Wat u hierover verder moet weten: 
- Het incassant-ID waarmee BORNE BLIJF FIT de contributie voor het 

lidmaatschap incasseert is: NL70ZZZZ53393651000. Dit nummer is terug te 
vinden op uw bankafschrift.  

- Na aanmelding koppelen wij uw ingevulde NAW- en bankgegevens aan het 
machtigingskenmerk. Vanaf dat moment heeft u uw eigen unieke 
machtigingskenmerk bij BORNE BLIJF FIT. 
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- Het machtigingskenmerk is voor elk lid een eigen en uniek kenmerk. 
- Het machtigingskenmerk kunt u desgewenst opvragen bij het secretariaat. 
 
De contributie wordt in de tweede maand van het lopende kwartaal geïnd en wel 
rond de 25ste februari / mei / augustus / november. 
 
S€PA-machtiging  
Via de S€PA-machtiging  geeft u ons toestemming om eens per kwartaal bij uw 
bank een opdracht tot automatische incasso in te dienen met betrekking tot de 
inning van de door u verschuldigde contributie. 
Tevens geeft u uw bank toestemming om de door BORNE BLIJF FIT ingediende 
opdracht tot betaling van uw contributie ook daadwerkelijk uit te voeren. 
 

Privacyregels 

Voor onze administratie, website, e-mailprogramma e.d. gelden de regels van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg de AVG. 
Deze verordening, die van kracht is in alle landen van de EU, beschermt u tegen 
ongewenst gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals die voorkomen op het 
aanmeldingsformulier en als zodanig zijn opgenomen in onze administratie. 
Door ondertekening van of aanvinken van het vakje op het aanmeldingsformulier 
geeft u ons toestemming de daarop voorkomende gegevens, waar noodzakelijk, te 
gebruiken en te bewaren. 
Verwijdering van de gegevens vindt plaats uiterlijk 2 jaar na beëindiging van uw 
lidmaatschap. 
Het volledige Privacyreglement van BORNE BLIJF FIT vindt u op de website. 
 

Klankbordgroep 
De klankbordgroep dient ertoe om het bestuur, gevraagd en ongevraagd, te 
adviseren en functioneert tevens als intermediair tussen de sportgroepen en het 
bestuur. Op deze wijze wil het bestuur bereiken dat zij contact met elke groep 
houdt en zodoende op de hoogte blijft van de gang van zaken in de groepen en de 
daar levende bijzonderheden. 
Elke groep wordt vertegenwoordigd door één lid in de klankbordgroep. 
Docenten en trainers hebben ook één afgevaardigde in deze groep. 
 
Wij vertrouwen er op u met deze informatiefolder een beetje wegwijs te hebben 
gemaakt binnen de vereniging en uw overstap naar het volledig lidmaatschap te 
hebben vergemakkelijkt.  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat 
of via info@borneblijffit.nl 
Het bestuur wenst u tijdens uw aspirant lidmaatschap veel sportplezier, gezondheid 
en gezelligheid. 
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Contactadressen: 
Postadres secretariaat BORNE BLIJF FIT : Stroom-Eschlaan 15,  7623  CV   Borne 
Telefoon     : mevr. Stijnenbosch  06 11 15 14 81 of   
          dhr. Scholten   074 - 267 02 56 
E-mail     : info@borneblijffit.nl 
Website     : www.borneblijffit.nl 
 
Rooster van activiteiten 

 Dag  Tijd Sport Plaats  Docent/Trainer 

maandag  09.15 - 10.15 Blijf Fit ‘t Wooldrik  Sandra Nieuwenhuis 

maandag  10.15 - 11.00 Keep Fit Kulturhus  Monica Williams 

maandag  10.30 - 11.30 Walking Football Neo/Borne  Sven Pieterson 

maandag  11.15 - 12.00 Keep Fit Kulturhus  Sandra Nieuwenhuis 

maandag  16.00 - 17.00 Top Fit gym ‘t Wooldrik  Anne Willemsen 

maandag  19.15 - 20.15 Blijf Fit Wensinkhof  Monica Williams 

     

dinsdag  09.00 - 10.00 Pilates Wensinkhof  Monica Williams 

dinsdag  10.15 - 11.15 Pilates Wensinkhof  Monica Williams 

dinsdag  14.00 - 15.00 Blijf Fit ‘t Wooldrik  Sandra Nieuwenhuis 

dinsdag  16.00 - 17.00 Top Fit gym ‘t Wooldrik  Anne Willemsen 

dinsdag  19.30 - 20.30 Top Fit gym SH Twickel College Jentje Dogger 

dinsdag  20.00 - 21.00 Top Fit volleybal 
SH De Latei 

Bornerbroek 
 Thomas van Rijn 

     

woensdag  09.00 - 10.00 Blijf Fit ‘t Wooldrik  Sandra Nieuwenhuis 

woensdag  09.45 - 10.45 Top Fit gym ‘t Wooldrik  Jentje Dogger 

woensdag  10.00 - 11.00 Balans Wensinkhof Monica Williams 

woensdag  10.15 - 11.15 Blijf Fit ‘t Wooldrik  Sandra Nieuwenhuis 

woensdag  19.15 - 20.15 Blijf Fit de Hooiberg  Monica Williams 

woensdag  20.30 - 22.00 Top Fit volleybal ‘t Wooldrik  Hinco-Jan Kwast 

     

donderdag  09.30 - 10.30 Blijf Fit ‘t Wooldrik  Sandra Nieuwenhuis 

donderdag  10.45 - 11.45 Blijf Fit ‘t Wooldrik  Sandra Nieuwenhuis 

donderdag  09.00 -11.00 Badminton ‘t Wooldrik  Riet Scholtes 

     

vrijdag  09.00 -10.30 Dynamic Tennis ‘t Wooldrik  Sandra Nieuwenhuis 

 

Attentie:  in de bovengenoemde accommodaties mag alleen 
binnensportschoeisel gedragen worden waarvan  
de zool niet zwart mag zijn. 

Uitzondering: bij Walking Football draagt men geschikt schoeisel om  
op een kunstgrasveld te spelen. 


