Algemene ledeninformatie

www.vtsc.nl

De organisatie: De club is een vereniging. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Hun
werk voeren zij als onbetaald vrijwilliger uit. De vereniging heeft geen winstdoelstelling. De winst is het plezier dat we
samen hebben. De organisatie kenmerkt zich door openheid omtrent doelstelling en middelen. Er is ruimte voor
inspraak van individuele leden. Je krijgt bij de club een hoog gekwalificeerde docent en een fijne groepssfeer tegen
een zeer aantrekkelijke prijs. Het aantal lessen is gemiddeld 38 per jaar. De lesduur is twee uur per les voor
volwassenen en anderhalf uur voor de jeugd. Volwassenen betalen omgerekend € 5,25 per les. Jeugd € 3,95.
Correspondentie adres: Van der Marckstraat 3, 5652 SL Eindhoven
Cursustijden en docenten (maximaal 10 leden per docent - wijzigingen tijden voorbehouden).
Dag

Docent

Telefoon / e-mail

Tijd

Maandag

Afke Schenkelaars

06-19959920

Dinsdag

Carla Toffolo

040-2434476 / 06-44144068

Dinsdag

Albert Bockholts

040-2547642

Woensdag

Thea Bijl

06-21403370

theabijl@icloud.com

Donderdag

Luc Verhaart

040-2548318

verhaart@hotmail.com

19.45/20.00 – 21.45/22.00 uur

Zaterdag

Albert Bockholts

040-2547642

albo57@hotmail.com

09.00-11.00 uur volwassenen
11.15-12.45 uur jeugd

a.schenkelaars@upcmail.nl

13.30-15.30 uur

cgtoffolo@hotmail.com

10.00-12.00 uur

albo57@hotmail.com

19.30-21.30 uur
13.30-15.30 uur

* Cursusplaats: De cursussen worden verzorgd in Wijkgebouw D’n Uitwijk bij het zwembad Den Ekkerman,
Wal 154, 5501 HP Veldhoven. Parkeren kan op naast gelegen parkeerplaats (betaald parkeren).
* Vakantieperiode: De vakanties van de schilderclub V.T.S.C. lopen gelijk met de basisschool vakanties in Veldhoven.
Soms ontstaan er, doordat D’n Uitwijk haar openingstijden tussentijds wijzigt, afwijkingen van dit schema. Deze
afwijkingen en de vakanties worden in de les en/of op onze website in de Nieuwsflits meegedeeld.
* Het lesmateriaal: Het lesmateriaal wordt door de leden zelf aangeschaft. Neem wanneer je schildert altijd een oud
lapje of een rol keukenpapier mee. Daar kun je de kwasten mee drogen en je (palet)bordje mee schoonvegen. Veeg
voordat je je bordje met verf schoon gaat spoelen eerst alle resten er af zodat niet alle olie- en acrylresten in de spoelbak
terecht komen. Dit i.v.m. verstopping.
* Gebruik leslokaal: Zet altijd je naam, nummer en lesdag achterop je werk voordat je het in de kast zet.
* Ziekmeldingen: Bij docent; indien docent niet bereikbaar is: de voorzitter bellen c.q. voicemail inspreken.
Bij langdurige ziekte (4 weken of langer) bestuur informeren i.v.m. evt. regeling slapend lidmaatschap.
* Lidmaatschap beginnen: Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Je kunt op elk moment lid
worden.Bij tussentijds lid worden geldt voor het eerste jaar een pro rata contributie (bijvoorbeeld ingang lidmaatschap per
1 mei: contributie voor het lopende jaar bedraagt dan 8/12 maal € 200,-). Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd
voor de duur van 1 kalenderjaar. Je wordt lid door het inschrijfformulier ingevuld aan je docent te geven en voor aanvang
van je 3e les te betalen. De eerste 2 proeflessen zijn kosteloos en zonder verplichting tot lidmaatschap.
* Lidmaatschap stoppen: Wanneer je niet langer lid wilt zijn, moet je minimaal 1 maand voor het einde van de
contributieperiode, dus in november, schriftelijk of via de mail opzeggen bij het secretariaat. Bij tussentijdse
beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van reeds betaalde contributie plaats, tenzij zich bijzondere
omstandigheden voordoen; dit ter beoordeling van het bestuur.
* Betaling van de contributie: De contributie is in 2010 vastgesteld op € 200,- voor VOLWASSENEN en € 150,voor JEUGDLEDEN van 6 - 18 jaar. Tot eventuele wijziging van de hoogte van de contributie wordt alleen besloten in
de jaarvergadering. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 15,-. Bij betaling per jaar is de contributie verschuldigd per
1 januari. Bij betaling per half jaar is de contributie verschuldigd per 1 januari en per 1 juli. De contributie dient
overgemaakt te worden op rekeningnummer (IBAN) NL56 INGB 0007292927 t.n.v. V.T.S.C. Met Verve,
De Naaldenmaker18, 5506 CD te Veldhoven onder vermelding van je naam, je cursusdag waarvoor is ingeschreven en
voor welk jaar of jaarhelft je betaalt. Er worden geen facturen of acceptgirokaarten verstuurd door V.T.S.C..
In onze Nieuwflits wordt je aan het voldoen van de contributie herinnerd.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter

Geo Stolk

Secretariaat

Corrie van der Voet / Cees Nagtzaam

Penningmeester

Jos van der Linden
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De Naaldenmaker 18, 5506 CD Veldhoven
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040-2532682
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