INSCHRIJFFORMULIER
Ledenadministratie:
Mevr. C van der Staaij, Graaf Janstraat 23, 2983 HC Ridderkerk.

email:ledenadministratie@okkridderkerk.nl
Tel. 0180 840481

Ingevuld formulier inleveren bij de leiding. De voorwaarden van het lidmaatschap en het digitale informatieboekje zijn
na te lezen op https://okkridderkerk.nl/informatie/lidmaatschap-contributie.
Voor- en achternaam lid (voluit)

: …………………………………………………………….…………..…………………………………………. (M / V)

Roepnaam

: ……………………………………………………………………………….……………………………………

Naam ouder/verzorger

: …………………………………………………………………………………………….…….………………… (M / V)

Adres

: …………………………………………………………….…………………….………….……………………

Postcode + Woonplaats

: ……………………………………………………….…………………….…………….………………………

Telefoonnummer/mobiel

: ……………………………………………….……………………….………………….………………………

Geboortedatum lid

: ………………………………………………………………….………………………….….…………………

E-mail adres

: ……………………………………….…………………..………………………………………………………

Lesdag

: ……………………………….……..…… lesuur : ……………………………………….…………….

Gymnastieklokaal

: ………………………………………….…………………….………… ( 1ste , 2de, … kind bij OKK)

Datum proefles

: ……………………………………………… Datum 1e les: .......………….………………………….

Tijdens wedstrijden, trainingen of de uitvoering worden foto’s of filmpjes gemaakt om de activiteiten en behaalde
resultaten van de vereniging te tonen. Deze kunnen gebruikt voor publicaties op de eigen website van OKK, bij een
wedstijdverslag in de lokale media of op sociale media van de vereniging.
 Wel toestemming voor gebruik

 Geen toestemming voor gebruik

Daarnaast verstuurt de vereniging 4x per jaar digitaal een nieuwsbrief waarin ontwikkelingen binnen de verenigingen en
informatie over evenementen worden vermeld.
 Wel nieuwsbrief ontvangen

 Geen nieuwsbrief ontvangen

Onze privacyverklaring is na te lezen op de website van OKK.

Datum ondertekening

: …………………………………………………………………….…………………………………………….

Handtekening

: ………………………………………………….…………………………………………………….…………

(bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger)

Ondergetekende machtigt Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk om 5x per jaar de contributie van onderstaand
rekeningnummer af te schrijven en controleert of de incasso gelukt is. De incasso vindt plaats rond 28 januari, 28
maart, 28 mei, 28 september en 28 november. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 17,50 euro wordt gelijk met de
eerste contributie geïnd.

IBAN

: ……………………………………………..………………………………………….………………….

Naam rekeninghouder

: …………………………………………..…….…………………………………………………...…………. M / V

Adres

: ……………………………………………..…………………………………………………….….………….

Postcode en woonplaats

: …………………………………………….……………………………………………………….…………….

(invullen indien afwijkend van bovenvermeld adres/woonplaats)

Handtekening rekeninghouder

: ………………………………………….……………………………………….…..……………..…..........

Datum ondertekening

: …………………………………………………………..………………………………...…………...........

In te vullen door leiding :
Leiding: …………………………………..……..……. Lescode: …………..……..

Paraaf: ………..…………. Datum: ….……………………
CS2020

