Informatie voor nieuwe leden
Wij heten u of uw zoon/dochter van harte welkom als lid van Gymnastiekvereniging
OKK Gorinchem. Hieronder hebben we enige informatie op een rijtje gezet. Meer
informatie, zoals ons privacybeleid, vindt u op onze website: www.okkgorinchem.nl en
vragen m.b.t.lid worden kunt u mailen naar ledenadministratie@okkgorinchem.nl.
U wordt verzocht het inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend in te leveren bij de
leiding. Zodra u(w kind) lid wordt van OKK, wordt u(w kind) 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 januari, april, juli en oktober.
Contributieoverzicht
○ Maandtarief per lid
(vast deel van de verenigingscontributie)
○ Maandtarief per lesuur per week
(variabel deel van de verenigingscontributie)
○ Rustend lid
○ Afdracht KNGU contributie: leden t/m 15 jaar *
○ Afdracht KNGU contributie: leden vanaf 16 jaar *
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* Dit zijn de KNGU tarieven van 2018. Deze worden jaarlijks aangepast.
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 officiële gelegenheden zoals clubkampioenschappen en uitvoeringen, is vastgestelde OKK turnkleding verplicht.
Informatie over het bestellen van deze kleding, kunt u terugvinden op onze website. Ook het actuele lesrooster vindt
u op de website. Tijdens de basisschool vakanties worden er geen lessen gegeven.
OKK Gorinchem is een vrijwilligersvereniging. Dit betekent dat we voor de organisatie van lessen en evenementen
afhankelijk zijn van vrijwillige inzet van leden/ouders/verzorgers. Ook de leiding geeft les op vrijwillige basis (tegen
een kleine vergoeding). We vragen u wellicht om eens of enkele keren per jaar de handen uit de mouwen te steken en
één of enkele activiteiten op te pakken. Vult u daarom op het inschrijfformulier in, voor welk type activiteiten we u
het beste kunnen benaderen.
Mocht u het leuk vinden om een structurele taak of een bestuursfunctie op te pakken, schroomt u dan niet om dit te
melden via mail aan: voorzitter@okkgorinchem.nl of te melden bij de leiding.
Indien u nog vragen/opmerkingen heeft, 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.
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 duidelijk leesbaar invullen en ondertekenen voor akkoord. Voor
aanmelding van een minderjarige dient een ouder of gemachtigde te tekenen.
Naam:
Per adres:
Land:
Incassant Id:

OKK Gorinchem
Postbus 569, 4200 AN Gorinchem
Nederland
NL75ZZZ403212420000

Kenmerk machtiging /
lidnummer:

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

Achternaam:

M/V

Roepnaam:

Geboortedatum:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel nummer:

e-Mailadres:
Doorlopende machtiging (SEPA) bij inschrijving:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan OKK om incasso-opdrachten te sturen aan uw bank
en aan uw bank om verenigings- en bondscontributie van uw rekening af te schrijven conform opdracht van OKK
Gorinchem. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken.
Ook geeft u toestemming om foto's genomen tijdens OKK activiteiten, te gebruiken in (social) media en/of op de
website van OKK Gorinchem. Informatie over het privacybeleid vindt u op www.okkgorinchem.nl.
Gegevens Contributiebetaler (naam en adres invullen indien afwijkend van gegevens nieuw lid):
Naam:
Adres:
Postcode:
IBAN (rek.nr.)

Woonplaats:
__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Datum /plaats:

__ __

Handtekening:

Wij kunnen de vereniging helpen bij (minimaal 1 aankruisen):
 schoonmaken toestellen/materialen

 organiseren/uitvoeren van evenementen  zaal-/sleutelbeheer

 repareren toestellen/materialen

 verhuizen van toestellen

 post halen/verspreiden

 communicatie (website/social media)

 oud papier ophalen

 administratie

 jureren bij wedstrijden

 iets anders:

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

Lestijd van:

tot:

Ingangsdatum lidmaatschap :
Ontvangstdatum ledenadministratie:
Invoer in digimembers per datum:

Paraaf:
versie 2018/02

