INSCHRIJFFORMULIER
VOOR NIEUWE LEDEN
Sportvereniging Oefening Kweekt Kunst
OPGERICHT 22 MAART 1882
AANGESLOTEN BIJ DE KNGU,
DISTRICT MID-WEST RAYON NOORD
EN DE HELDERSE SPORTFEDERATIE

Leuk dat u of uw kind bij ons komt sporten! Door dit formulier in te vullen maakt u de aanmelding compleet.
Sportvereniging OKK biedt diverse sporten aan. Deze zijn te vinden op de website: www.okkdenhelder.nl. Plezier
hebben in het sporten vinden wij het belangrijkst. Wij zijn een positieve vereniging en dat willen we graag blijven.
Daar spannen wij ons (het liefst samen met u) voor in. Daarom vragen wij uw speciale aandacht voor de vragen op
pagina twee over vrijwilligers. We hopen dat we samen veel sportplezier gaan beleven. Om u goed te kunnen
aanmelden hebben wij wat gegevens nodig. Gelieve het formulier volledig en duidelijk invullen. Lees voordat u het
ondertekent de lidmaatschapsvoorwaarden op pagina twee goed door.
Achternaam

:

Voorletter(s)

:

Roepnaam

:

Geslacht

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats :
Telefoonnummer

:

Mobielnummer

:

E.mailadres

:

IBAN-rek.nr.

:

Tenaamstelling

:

Dag en tijd van de les(sen) :
Gekozen sport

:

Toestemming gebruik beeldmateriaal :

Ja

Nee

Zie ook: https://dutchgymnastics.nl/nieuws/spelregels-avg-en-fotografie-nog-eens-op-een-rijtje

MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Sportvereniging Oefening Kweekt Kunst de aan het lidmaatschap verbonden kosten per:
maand

kwartaal

half jaar

Van bovengenoemde rekening te incasseren.
Handtekening lid:

Handtekening ouders/gemachtigde :
(alleen voor minderjarige leden)
Datum ondertekening:

LI DM AAT S CH AP S V O O RW AAR DE N:
1. Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand.
2. De contributie bedraagt (per 01-01-2019)
Leden tot 16 jaar per lesuur per week
Leden vanaf 16 jaar per lesuur per week
Turnles jongens/meisjes (3 uur)
Keurturnen
Aquarobic

€ 8,25 per maand
€ 11,10 per maand
€ 20,70 per maand
€ 36,20 per maand
€ 13,15 per maand

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bondscontributie (zie punt 4).
Het lidmaatschap voor het 4e lid uit één gezin is voor één jeugdles gratis.
Over het algemeen wordt de contributie jaarlijks op 1 januari met het C.B.S. prijsindexcijfer verhoogd.
3. Het éénmalig inschrijfgeld bedraagt € 5,- en is bij betaling van de eerste contributie verschuldigd.
4. Alle leden zijn verplicht eenmaal per jaar bondscontributie te betalen. Deze bedraagt in 2019 voor senioren
€ 27,00 en tot 16 jaar € 22,00. De vereniging draagt dit af aan de K.N.G.U. (jaarlijkse éénmalige incasso).
5. Betaling geschiedt via een incasso. Hiervoor dient u O.K.K. te machtigen middels het aanmeldings-/
machtigingsformulier. Geeft u svp de periode van incasso aan (het afgeschreven bedrag kunt u ten alle tijden
binnen acht weken na afschrijving terug laten boeken door uw bank).
6. Bedanken als lid kan alleen schriftelijk voor 1 juli of 1 januari van een jaar t.a.v. de ledenadministratie van O.K.K.
via de email: ledenadministratie@okkdenhelder.nl
7. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
8. Na inschrijving of opzegging ontvangt u bericht van de ledenadministratie.
9. De eerste incasso omvat naast de normale contributie, ook het resterende deel van de jaarlijkse
bondscontributie en het éénmalige inschrijfgeld.

VRIJWILLIGER WORDEN!
Onze vereniging bestaat al sinds 1882. Daar zijn we trots op. Wij danken daarom alle vrijwilligers die dit mogelijk
hebben gemaakt. Zij - en misschien u straks ook - zijn de reden dat we de contributie laag kunnen houden.
Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers.
Zou u onze vereniging willen helpen?

ja

nee

Zo ja, dat kan/mag met van alles zijn. Maar het liefste met datgene waar u goed in bent en plezier in heeft.
Bijvoorbeeld met klusjes in/om onze trainingslocatie, als fotograaf, (web)redacteur, begeleider, trainer, kantine-/bar
medewerker, jurylid, bestuurslid, commissielid.
Naam Vrijwilliger

:

Adres

:

Woonplaats

:

E-mail

:

Telefoonnummer

:

Interessegebied

:

HARTELIJK DANK DAT U ZICH ALS VRIJWILLIGER AANMELDT!

