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Inschrijfformulier / informatie Gymnastiekvereniging Ommoord 
 

Voor correspondentie deze informatie goed bewaren! 
 

Als bestuur van Gymnastiekvereniging Ommoord heten wij u van harte welkom en wensen u veel sportieve uren toe. 
Wij verzoeken u het inschrijfformulier in te vullen en op de eerstvolgende les in te leveren bij de leiding, zodat wij een en 

ander in onze administratie kunnen verwerken. 

 
Enkele spelregels: 

Over de maanden juli en augustus is men geen contributie verschuldigd. De contributie wordt in principe tweemaal per 
jaar via automatische incasso geheven; de jaarlijkse contributie wordt in september/februari, of voor het eerst in de 

maand nadat u lid bent geworden, geïncasseerd. (Uiteraard kunnen er voor minder draagkrachtige gezinnen in overleg 
met de penningmeester ook individuele afspraken worden gemaakt over de contributiebetaling.) Er wordt een korting van 

€5,=  per jaar gegeven indien uw contributie door ons automatisch geïncasseerd kan worden. 

 
Bedanken als lid moet schriftelijk of per email gebeuren. Mondelinge opzeggingen worden niet verwerkt. De opzegtermijn 

is vastgesteld op twee maanden, ingaande vanaf de eerste dag van de maand volgend op de schriftelijke opzegging. 
Bijvoorbeeld: u zegt op 14 februari schriftelijk uw lidmaatschap op. Dan gaat op 1 maart de opzegtermijn van 2 maanden 

in, en wordt u vervolgens per 1 mei uitgeschreven. 

 
Plaats Dag Contributie  

per maand 
Tijd Soort Leiding Code 

Curieplaats 24 woensdag € 17,00 19.30-20.30 conditie sport & spel Oscar 5 

Nieuwe Ommoordseweg 89 woensdag € 13,50 18.30-19.30 recreatie meisjes (6-9 jaar) Mendy 6 

Nieuwe Ommoordseweg 89 woensdag € 13,50 19.30-20.30 
recreatie meisjes (9 jaar en 

ouder) 
Mendy 7 

Nieuwe Ommoordseweg 89 maandag € 13,50 17.00-18.00 recreatie meisjes (6- 9 jaar) Nathalie 1 

Nieuwe Ommoordseweg 89 maandag € 13,50 18.00-19.00 
recreatie meisjes (9 jaar en 

ouder) 
Nathalie 2 

Nieuwe Ommoordseweg 89 vrijdag € 9,00 17.30-18.30 wedstrijdgroep (op uitnodiging) Carola 8 

Nieuwe Ommoordseweg 89 
vrijdag 

zaterdag 
€ 30,00 

18.30-21.30 

09.00-11.00 
selectie (op uitnodiging) Carola 

3 

4 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 (eenmalig). 
Verplichte Bondsbijdrage KNGU per jaar: € 26,20 voor volwassenen en € 21,40 voor jeugd. (prijspeil 2018; kan per jaar wijzigen) 

 
Huisregels 
Blijven kijken tijdens de lessen 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders blijven kijken tijdens de lessen. Dit leidt de turnsters af van hun 

oefeningen, waarvoor altijd alle concentratie nodig is! Tijdens de allereerste les mag u uiteraard blijven kijken, maar 
daarna is het uitsluitend toegestaan de turnsters voor de les in de gymzaal af te zetten en na afloop weer in de 

kleedkamer op te halen. Twee keer per jaar wordt er een speciale kijkles georganiseerd, waarbij de ouders van harte 
uitgenodigd worden om te blijven kijken! 

 
Afmelden voor een les? 
Omdat bij het voorbereiden van de lessen rekening wordt gehouden met het aantal deelnemers is het van belang dat u 

zich bij de leiding afmeldt wanneer u door omstandigheden bent verhinderd. Hun gegevens vindt u in de Welkomstbrief 
die ook in deze envelop zit. 

 
ALV 
In een vereniging worden beleidsbeslissingen in principe genomen met meerderheid van stemmen; leden en ouders van 

leden moeten volgens de statuten het beleid mede bepalen. Het bestuur kan het dus niet alleen! Uw aanwezigheid op 
de algemene ledenvergadering wordt dan ook zeer op prijs gesteld.   
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INSCHRIJFFORMULIER: NIEUW LID VAN GYMNASTIEKVERENIGING OMMOORD 
 
INVULLEN  IN  BLOKLETTERS  AUB 
 
naam: ………………………………………….. voornamen: …………………………………………………….. m / v 
 
adres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
postcode / plaats: ………………………………………………………….. geboortedatum: …………………... 
 
telefoonnummer: …………………………………. emailadres: ……………………………………………………. 
 
groepscode: ………........ datum van aanmelding: …………………… (invullen door leiding)  

 
groepscodes:  Conditie Sport & Spel = 5,  recreatie turnen woe. 18.30 = 6,  recreatie turnen  woe. 19.30 = 7, recreatie turnen ma. 17.00=1, recreatie 
turnen ma. 18.00=2 
 

 
Via welke weg bent u in aanraking gekomen met GV Ommoord? 

 Via de website 

 Via kennissen/vrienden 

 Via de deelgemeentegids 

 Via een flyer die ik heb gekregen / meegenomen bij ……………………………………… 

 Anders, namelijk …………………………………………… 

 

Een vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van actieve leden of ouders van leden. Ik ben bereid om 

hand- en spandiensten te verrichten voor de vereniging. U mag mij benaderen voor: 

 bestuursfunctie (ca. 2-4 uur per maand, afhankelijk van de functie) 

 een rol binnen de kascontrolecommissie (ca. 2-3 uur, jaarlijks) 

 inkopen van bedankjes voor vrijwilligers (ca. 3 keer per jaar, op afroep) 

 hulp bij Pietenles (ca. 2 uur, jaarlijks) 

 hulp bij PR en sponsoring (tijdsinvestering is flexibel, op afroep) 

 

Tijdens de lessen en activiteiten van GV Ommoord kunnen foto’s worden gemaakt. 

Ik geef hierbij wel / geen * toestemming om foto’s van mijn kind op de website te plaatsen. 

* Graag doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend geregistreerd voor administratieve doeleinden en om u te 

informeren over activiteiten van de vereniging. 

 

 

handtekening: ……………………………………….. (indien minderjarig, handtekening van een van de ouders of voogd) 
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