RKDOS Kampen / IJsselmuiden, opgericht 18 augustus 1912
Ledenadministratie RKDOS Kampen / IJsselmuiden
p/a Sandra Klappe
Jacob Catsstraat 6
Gegevens lidmaatschap
8265 XX Kampen
Seizoen 2017/2018
038-3312053
E-mail: ledenadministratie@rkdos.nl
Contributie
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 10,00. De verenigingscontributie wordt maandelijks (12 maanden / jaar) en
de bondscontributie eenmaal / jaar per incassomachtiging geïnd. De KNGU bondscontributie wordt jaarlijks eind januari geïnd en
afgedragen aan de bond. Alle leden betalen bondscontributie, voor 2018 gelden de volgende tarieven: leden t/m 15 jaar € 21,40 en
leden van 16 jaar en ouder € 26,20
Wijzigingen persoonsgegevens
Adreswijzigingen, veranderingen in lessen, etc. dienen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.
Beëindigen lidmaatschap
Altijd zelf opzeggen bij de ledenadministratie vóór de 23e van de maand per brief of per mail via bovenstaand emailadres.
Opzeggingen via leiding worden niet verwerkt en contributie wordt daarom niet terug betaald.
Clubtenue
Van jeugdleden wordt verwacht dat zij (uiterlijk binnen 3 maanden) na aanvang lidmaatschap het clubtenue aanschaffen. Voor het
clubtenue kunt u terecht bij:
Recreatie gymnastiek meisjes en jongens
Nathalie Koek
tel 06-25115889
Springen meisjes en jongens
Selectie turnen dames
Leiding / commissie TD
Selectie turnen heren
Suzan Rosheuvel
tel 038-3330317
Dans
Paulien Diender
tel 038-3316065

Contributiebedragen per maand vanaf 01-09-2017 t/m 31-08-2018
Leden t/m 15 jaar
Recreatiesport
Bedrag / maand
1e uur
€ 12,95
Elk uur extra
+ € 6,25

Sportmix 55+
(30 lessen / 8 maand)
Bedrag / maand
€ 13,70
t/m april 2017
€ 14,10
v.a. sept. 2017

Leden vanaf 16 jaar en ouder
Recreatiesport
Bedrag / maand
1e uur
€ 14,70
Elk uur extra
+ € 6,45

Alle leden TD & TH
Selectiesport
Bedrag / maand
1e uur
€ 20,10
Elk uur extra
+ € 5,70
> 15 uur
Op aanvraag

Lespakket Beweegdiploma
Totaal € 85,00 incl. diploma
€ 10,00 via automatisch incasso
€ 75,00 via factuur

* De lessen van zowel de meisjes (Turnfun) als de jongens, die worden gegeven op de vrijdagmiddag in Turn
Centrum Kampen vallen, volgens bestuurlijk besluit, onder de lesgelden van de selecties Turnen Dames en Turnen
Heren. De contributie is dus gelijk aan het 1e uur selectiesport!
Sporten bij onze vereniging doet u op eigen risico. Wij raden u aan een sportkeuring te ondergaan.
Vrijwilligersenquête
Om inzicht te krijgen wat leden (en ouders van leden) voor onze vereniging zouden kunnen en willen betekenen verzoeken wij u de
vragenlijst op pagina 3 van het inschrijfformulier in te vullen.
Gegevens van bestuur en leiding vindt u op onze website: WWW.RKDOS.NL
1

Gegevens lidmaatschap 2017/2018

RKDOS Kampen / IJsselmuiden, opgericht 18 augustus 1912
Ledenadministratie RKDOS Kampen / IJsselmuiden
p/a Sandra Klappe
Jacob Catsstraat 6
8265 XX Kampen
Lesnummer ________ (door leiding in te vullen)
038-3312053
E-mail: ledenadministratie@rkdos.nl
Roepnaam ____________________________________

Achternaam ______________________________________________

Geboortedatum ________________________________

Man / Vrouw

Is eerder lid geweest van RKDOS

Ja /Nee

Straatnaam en huisnummer ____________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats _______________________________________________________________________________________
(Mobiel) Telefoonnummer ________________________________________________________________ Whattsapp

Ja / Nee

Email ______________________________________________________________________________________________________
Aanvang lidmaatschap (per 1e v.d. maand)
Afdeling

____/ ____ / ____

Gezien door leiding: _________________________

 Gymnastiek / Turnen

 Dans

 Springen

 Ouder & Kindgym

 50+

 Volleybal

 Sportief in balans

 Sportmix 55+

 Freerunning

Dag

Tijd van:

Zaal

 Beweegdiploma

uur

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode
Land
Kenmerk machtiging

Tot:

uur

S€PA

: R.K. Sportvereniging Door Oefening Sterk Kampen-IJsselmuiden
: Zeegravensingel 53
: 8271 KG
Woonplaats
: IJsselmuiden
: Nederland
Incassant ID
: NL59ZZZ050417920000
: contributie
BIC
: RABONL2U

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.K. Sportvereniging Door Oefening Sterk KampenIJsselmuiden doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van R.K. Sportvereniging Door Oefening Sterk Kampen-IJsselmuiden
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Tenaamstelling rekeninghouder

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Plaats en datum

Handtekening

Woonplaats
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RKDOS Kampen / IJsselmuiden, opgericht 18 augustus 1912
Vragenlijst
Naam

0 man

0 vrouw

Adres
Telefoonnummer
Mobiel
Email
Bent u lid of ouder van een jeugdlid?

0 lid of 0 ouder jeugdlid

Datum
Wat zou u voor onze vereniging willen doen?

Onderwerp

Indicatie tijdsbesteding

0

Het vervullen van een bestuursfunctie

enkele uren per maand

0

Het helpen bij bestuurlijke taken

enkele uren per maand

0

Functie in (jeugd)activiteitencommissie

enkele uren per maand

0

Helpen bij het organiseren van jeugdactiviteiten

enkele uren per maand

0

Het incidenteel helpen bij wedstrijden / uitvoeringen

1 keer per jaar

0

Helpen met kleding maken voor een uitvoering afdeling Dans

1 keer per 2 jaar

0

Jureren bij wedstrijden

0

0

Het verlenen van EHBO diensten bij activiteiten
1 à 2 keer per jaar
Het schoonmaken van het Turncentrum samen met een gezellig
1,5 uur per week
team
Het assisteren bij jeugdlessen
1 uur per week

0

Het volgen van een jurycursus

0

0
Het helpen vullen en up to date houden van de website
Ik zou mij op een andere manier in willen zetten voor de
0
vereniging, nl.
Heeft u nog suggesties voor onze vereniging of aanvullende opmerkingen?
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