Informatie voor nieuwe leden
Wij heten u of uw zoon/dochter van harte welkom als lid van Gymnastiekvereniging
OKK Gorinchem. Aangezien nieuwe leden vaak gelijksoortige vragen stellen, hebben
wij één en ander hieronder kort op papier gezet. Uitgebreidere informatie vindt u op
www.okkgorinchem.nl.
Wij adviseren u om van dit formulier een kopie te maken voor uw eigen administratie.
U wordt verzocht het inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend in te
leveren bij de leiding of te mailen naar ledenadministratie@okkgorinchem.nl.
U heeft recht op maximaal twee introductielessen, daarna gaat het
lidmaatschap in en is er contributie verschuldigd.
Zodra u lid wordt van OKK, wordt u ook automatisch lid van de overkoepelende sportbond, de KNGU.
OKK Gorinchem werkt uitsluitend met automatische incasso's voor de verschuldigde contributies.
Bij de eerste incasso wordt tevens € 5,00 inschrijfgeld van uw bank- of girorekening afgeschreven. De KNGU
bondscontributie wordt per kwartaal afgeschreven: in februari, mei, augustus en november.
Contributieoverzicht
- Jeugdleden 3 t/m 15 jaar en leden vanaf 16 jaar
- 2e lesuur (alleen recreatiegroepen)
- Fifty-fit
- Wedstrijd- & jong talent groepen
- Rustend lid
- Afdracht KNGU contributie: leden t/m 15 jaar
- Afdracht KNGU contributie: leden 16 jaar en ouder
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Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand na de
maand van opzegging. Er vindt geen restitutie van het contributiegeld plaats. Via de site van OKK Gorinchem is het
formulier "Beëindiging of wijziging lidmaatschap OKK" te downloaden. U kunt dit formulier ingevuld via de email
opsturen naar ledenadministratie@okkgorinchem.nl of inleveren bij de leiding. Wilt u ervoor zorgen in ieder geval
de leiding te informeren over uw opzegging?
Kinderen vanaf 3 jaar, die starten met kleutergym, worden geacht zindelijk te zijn.
Bij officiele gelegenheden zoals clubkampioenschappen en uitvoeringen, is vastgestelde OKK turnkleding verplicht.
Informatie over de mogelijkheden om deze kleding te bestellen, kunt u terugvinden op onze website.
Het lesrooster is aanwezig bij de ingang van de locaties. Actuele aanpassingen op het lesrooster worden op de
website weergegeven. Tijdens de basisschool vakanties worden er geen lessen gegeven.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op met de leiding of via info@okkgorinchem.nl.
Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen als lid van onze vereniging.
Namens bestuur en leiding van OKK Gorinchem

Gymnastiekvereniging OKK

SNS bank;

www.okkgorinchem.nl

Postbus 569

IBAN NL53SNSB08247686

info@okkgorinchem.nl

4200 AN Gorinchem

BIC SNSBNL2A

inschrijving KvK: 40321242

Inschrijfformulier OKK Gorinchem
Graag dit formulier volledig, duidelijk leesbaar invullen en ondertekenen voor
akkoord. Voor de aanmelding van een minderjarige dient het formulier te worden
ondertekend door zijn/haar ouders of gemachtigden.
Naam:
Per adres:
Land:
Incassant Id:

OKK Gorinchem
Postbus 569, 4200 AN Gorinchem
Nederland
NL75ZZZ403212420000

Kenmerk machtiging /
lidnummer:

Zodra OKK Gorinchem het getekende aanmeldingsformulier heeft ontvangen, staat het lid formeel ingeschreven.
De inschrijving blijft gehandhaafd totdat er per mail of schriftelijk een opzegging is ontvangen, met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand.
Gegevens Nieuw Lid:
Voorletters:

Achternaam:

Roepnaam:

Geboortedatum:

M/V

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel nummer:

e-Mailadres:

Doorlopende machtiging (SEPA) bij inschrijving
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging OKK Gorinchem om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw
bank om doorlopend verenigings- en bondscontributie van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van OKK Gorinchem. 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.
Ook geeft u toestemming om foto's van het ingeschreven lid, genomen tijdens OKK activiteiten, te gebruiken voor
toepassing in publicaties via social media en/of op de website van OKK Gorinchem.
Gegevens Contributiebetaler (naam en adres invullen indien afwijkend van gegevens nieuw lid)
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Land:
IBAN (rek.nr.) [ __ __ __ __ ] [ __ __ __ __ ] [ __ __ __ __ ] [ __ __ __ __ ] [ __ __ ]
Datum :
Plaats:

Handtekening:

In te vullen door de leiding en ledenadministratie
Naam leiding:
Lesdag:
Groepscode:

Lestijd van:

tot:

Ingangsdatum lidmaatschap :

2016 / 2017

Ontvangstdatum ledenadministratie:
Invoer in digimembers per datum:

Paraaf:
versie 2016/06

