Hierbij ontvangt u het inschrijf- en machtigingsformulier van Gymnastiekvereniging ONI
(Ontspanning Na Inspanning) te Montfoort.
Voor inschrijving zijn de volgende punten van belang:
-

-

-

U vult het inschrijfformulier volledig in en geeft dit de eerstvolgende les terug aan de
trainster of stuurt deze naar ledenadministratie@onimontfoort.nl. Zodra het
inschrijfformulier binnen is bij de ledenadministratie wordt u als lid van de vereniging
ingeschreven.
Vanaf het moment dat de eerste les gevolgd wordt bent u contributie verschuldigd (er is een
mogelijkheid om twee proeflessen te volgen voorafgaand aan het lidmaatschap). De
contributie binnen onze vereniging wordt per kwartaal van uw bankrekening geïncasseerd.
De contributie voor 2019 - 2020 bedraagt per kwartaal:
Kleuters/ouder en kind
Gym meisjes en jongens
Meisjes Gym plus

-

€40,00
€50,00
€69,00

Vindt de eerste les plaats gedurende een lopend kwartaal dan wordt een evenredig deel van
het bedrag aan u in rekening gebracht.
Bij de eerste betaling wordt een bedrag van € 7,50 aan inschrijfkosten in rekening gebracht.
Voor alle leden van ONI wordt per kwartaal een bedrag afgedragen aan de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie.
Indien het lidmaatschap binnen een reeds aangevangen kwartaal wordt beëindigd, wordt
door de vereniging geen geld terug of korting gegeven.
Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen per email bij de ledenadministratie.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u terecht bij onze ledenadministratie: Miranda Kuijf
(ledenadminstratie@onimontfoort.nl)

Wij hopen dat u een plezierige tijd tegemoet gaat bij onze vereniging en zien het inschrijfformulier
met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Gymnastiekvereniging ONI

Inschrijfformulier

Achternaam /Voorletter(s)_______________________________________________
Roepnaam_______________________________________M/V_________________
Geboortedatum________________________________________________________
Adres________________________________________________________________
Postcode + Woonplaats__________________________________________________
Telefoonnummer______________________Mobiel___________________________
E-mail adres ouder/verzorger _____________________________________________
Aanmelding voor: (aankruisen wat van toepassing is)
Kleutergym
0
Ouder en kind gym 0
Meisjesgym 1 0
2 0
3
0
Jongensgym 0
Meisjes plus 0
Net als iedere vereniging hebben ook wij af en toe de hulp nodig van vrijwilligers bij de organisatie
van extra activiteiten. In verband hiermee verzoeken wij u om onderstaande gegevens in te vullen:
Ik ben wel/niet bereid tot vrijwilligerswerk:
0 hulp bij wedstrijden
0 hulp bij opzetten/opruimen
0 assisteren bij de groepen
0 anders, namelijk ___________________________________________________
Datum eerste les:______________________(in te vullen door trainster)
Beroep vader:________________________ Beroep moeder:__________________________
*******************************************************************************************
Hierbij machtigt dhr./ mevr:_____________________________________________________
Gymnastiekvereniging ONI de contributie voor:
Naam lid:_____________________________
De verschuldigde contributie mag tot wederopzegging via automatische incasso worden
afgeschreven van:
Bank- of girorekening nummer___________________________________________________
Rekeninghouder___________________________________Plaats_________________
Handtekening_____________________________________Datum_____________________
Dit formulier inleveren bij:
Desbetreffende trainster of opsturen naar ledenadministratie@onimontfoort.nl

Toestemmingsverklaring

De trainsters van ONI zullen soms tijdens trainingen, demonstraties of uitjes foto’s en/of video’s
maken.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden
schade kunnen ondervinden. Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van
uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook tegelijk met het inschrijfformulier inleveren?

*******************************************************************************************

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ………………………………………………..
dat foto’s en video’s door ONI gebruikt mogen worden*:
 op social media accounts van de ONI (bv. Facebook)
 op de website van de ONI
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:..............................................................................

