
 
 

INSCHRIJFFORMULIER  

Graag verwelkomen wij u, of uw zoon/dochter als nieuw lid van Gymnastiekvereniging DOS.  

De vereniging is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). 

Lid worden van de vereniging kan alleen door het bijgevoegd inschrijfformulier volledig in te vullen. 

Door het invullen van het aanmeldingsformulier wordt u niet alleen lid van de vereniging, maar 

tevens verplicht aangesloten bij de KNGU. Hierdoor bent u o.a. verzekerd tegen ongevallen tijdens 

het beoefenen van de sport. 

Achternaam  __________________________________________________________  M/V 

Voorletters  _____________ Roepnaam  _________________________________  

Geboortedatum  ______________________________  

Adres  __________________________________________________________  

Postcode ______________ Woonplaats  _______________________________  

Telefoonnummer  _____________________ Mobielnummer  __________________  

E-mailadres  _________________________________________________________  

 

Ik schrijf mij, mijn zoon/dochter in voor: 

  Les Tijd Leeftijd  

 Maandag     

⃝ Dames conditie 19:00 - 20:00 uur senioren   

⃝ Springgroep 20:00 - 21:00 uur vanaf 11 jaar   

⃝ Heren conditie 21:00 - 22:00 uur senioren   

      

 Woensdag     

⃝ Kleutergym 15:00 - 16:00 uur 4 - 6 jaar   
⃝ Turnen recreatie 16:00 - 17:00 uur 6 - 7 jaar   
⃝ Turnen recreatie 17:00 - 18:00 uur 8 jaar   

      

 Donderdag     

⃝ Turnen recreatie 17:00 - 18:00 uur 9 - 10 jaar   
⃝ Turnen recreatie 18:00 - 19:00 uur 11 +   

⃝ Freerunning 19:00 - 20:00 uur 6 - 9 jaar   
⃝ Freerunning 20:00 - 21:00 uur 10 +   



 
 
Sociale Media:  

Regelmatig wordt er door bestuur of leiding een foto of filmpje op sociale media of op de website 

geplaatst. U kunt hieronder aangeven of u hier wel of geen bezwaar tegen heeft.  

Goedkeuring gebruik beeldmateriaal    ja ⃝         nee ⃝  

 
Contributie: 
 
Leden tot 16 jaar:  € 36,00 per kwartaal per uur, extra uur € 25,30  
Leden 16 jaar en ouder:  € 48,60 per kwartaal per uur, extra uur € 37,90  
 
Bondscontributie junioren tot 16 jaar:   € 5,65 per kwartaal. 
Bondscontributie senioren vanaf 16 jaar:  € 6,95 per kwartaal.   
Inschrijfgeld: € 2,50 
Rustend lid: € 25,00 per jaar om de vereniging te ondersteunen. 
 
Betaling contributie via automatische incasso: 
De contributies worden bij gymnastiekvereniging DOS automatisch per kwartaal geïnd. Bij de 
contributie van elk kwartaal zal ook de bondscontributie worden geïnd. 
 
Hoe kunt u de automatische incasso stopzetten? 
Zodra u het lidmaatschap van de vereniging opzegt, stopt de automatische incasso ook automatisch 
bij het eerstvolgende lidmaatschapstermijn van een kwartaal. Dus per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 
oktober. Voorwaarde hiervoor is wel dat u minstens 1 maand van tevoren opzegt.  
 
Invullen machtigingsformulier 
Om één en ander uit te kunnen voeren verzoeken wij u het bijgevoegde machtigingsformulier in te 
vullen en samen met het inschrijfformulier tijdens de les of bij Jolanda Robbemont, Lindehof 61 in te 
leveren.  
 
Vrijwillige activiteiten 
Ook onze vereniging kan niet goed functioneren zonder de hulp van vele vrijwilligers. 
Om u als nieuw lid of als ouder/vertegenwoordiger de kans te geven ons bij te staan met hulp waar 
u zich prettig bij voelt, verzoeken wij u aan te geven waar uw interesses liggen. 
U kunt hieronder één of meerdere hokjes aankruisen. Bedenk: vele handen maken licht werk!! 
 
0   Begeleiden van groepen tijdens activiteiten zoals Sinterklaasfeest, onderlinge wedstrijden  
0   Vervoeren turners/turnsters naar wedstrijden. 
0   Hulp bieden bij organisatie verkoop loten of andere diverse activiteiten. 
0   Hulp bieden/opzetten van sponsoractiviteiten of promotieactiviteiten. 
0   Jureren bij wedstrijden. 
0   Vervullen van een bestuursfunctie. 
0   Leveren van bijdrage aan inhoud nieuwsbrief. 
 



 
 
OPLEIDING: 
0   Het deelnemen aan een jurycursus. 
0   Het leren assisteren bij de lesuren. 
0   Opleiding tot gediplomeerd leiding. 
 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de aanvaarding van het 
lidmaatschap van de KNGU en het handelen overeenkomstig de statuten en het Huishoudelijk 
Reglement en het zich daaraan onderwerpen. 
 
 
 
Datum inschrijving:  __________________      Handtekening* ____________________________ 
 
 
 
*Handtekening van ouder/wettelijke vertegenwoordiger indien toekomstig lid bij inschrijving jonger 
dan 18 jaar is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         

      
Doorlopende 
machtiging     SEPA 

         

Naam : Gymnastiekvereniging DOS     

Adres : Kilweg 15       

Postcode : 3295 KC   Woonplaats :  's-Gravendeel  

Land : Nederland   Incassant ID : NL94ZZZ403227560000 

Kenmerk machtiging* :        

Reden betaling           : contributie       

         
* in te vullen door de 

incassant         

         

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging DOS om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw 

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Gymnastiekvereniging DOS.       

         

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 

na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

         

Naam : _______________________________________________________________ 

Adres : _______________________________________________________________ 

Postcode : _________________________ Woonplaats : _____________________ 

Land : _______________________________________________________________ 

IBAN : _______________________________________________________________ 

Plaats en datum : _______________________________________________________________ 

     Handtekening : _____________________ 

         

 
 

      
 
 


