Opgericht 21 december 1926
Aangesloten bij de KNGU onder nummer 040846

Gymnastiekvereniging DOS Kampen
VAN HARTE WELKOM NIEUW GV DOS LID,
We zijn blij dat je voor onze vereniging hebt gekozen en hopen dat je een leuke tijd bij ons zult hebben.
Hieronder lees je enkele zaken die belangrijk zijn om te weten:
•

•

Inschrijving
Je mag 3 weken gratis meedoen. Uiterlijk de 4e week moet het volledig ingevulde
aanmeldingsformulier worden ingeleverd bij je leiding. Je betaald eenmalig € 10,00 aan
inschrijfgeld, dit wordt eenmalig geind via automatische incasso.
Contributie
Je machtigt onze vereniging d.m.v. het aanmeldingsformulier om elk kwartaal de contributie af
te schrijven (zie onderstaande tabel). Je blijft een jaar lid.
Dit bedrag is exclusief de verplichte bondscontributie voor de KNGU.
Categorie

Bedrag per kwartaal

Inschrijfgeld eenmalig via incasso

€ 10,00

t/m 5 jaar

€ 29,00

6 t/m 15 jaar

€ 33,75

16 jaar e.o.

€ 39,75

Zumba.

€ 49,75

Niet actieve leden

€ 18,00

Toeslag 2e uur sport

€ 15,00

e

Toeslag 3 uur sport

€ 12,50

Donateurschap

€ 15,00 per jaar

ABondscontributie 1x per jaar via incasso
f
melden en wijzigingen:

Afhankelijk van de leeftijd

Voor alle (adres)wijzigingen, veranderingen van groep, afmeldingen etc. Wend u zich
schriftelijk tot de ledenadministratie:
Anita de Ruiter
Oratoriumplein 33
8265 SH Kampen
Ledenadm-gvdos01@outlook.com
Afmelden moet uiterlijk 1 maand voor het lopende kwartaal:
Afgemeld voor 1 september
per 1 oktober afgemeld
Afgemeld voor 1 december
per 1 januari afgemeld
Afgemeld voor 1 maart
per 1 april afgemeld
Afgemeld voor 1 juni
per zomervakantie afgemeld
U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging aan het einde van het lopende kwartaal, alleen na
deze bevestiging is uw afmelding verwerkt.

Bekijk nu onze site op internet: www.gvdoskampen.nl
z.o.z

•

Kleding
Door je aanmelding als lid, verplicht je je tot het aanschaffen van onze verenigingskleding. Dit
i.v.m. veiligheid en uniformiteit.
Kleding gymnastiek:
via de leiding van de gymafdeling
Kleding Turnen
via de leiding van de selectie

•
Houd hierbij rekening met een mogelijke levertijd van 4-6 weken!
Op www.gvdoskampen.nl / kleding / vraag en aanbod, staat soms een 2ehands aanbieding! Of
informeert u via dijk417@home.nl of er nog 2e hands kleding is

•

Activiteiten-team
Dit team verzorgt alle “buiten gymse” activiteiten zoals avondvierdaagse, grote club actie,
sinterklaasfeest, kampnacht en of eindfeest enz. Voor informatie en opgave voor een activiteit
kun je contact opnemen met één van de teamleden of je leiding(voor meer info zie de website).

•
Voor alle andere activiteiten zoals wedstrijden, uitvoering, demonstraties enz. kun je bij je
leiding terecht voor informatie en opgave. Voor elke wedstrijd vragen wij inschrijfgeld, voor een
recreatie wedstrijd is dat 3,00 per wedstrijd en voor wedstrijden van de selectie vanaf 7 euro
per wedstrijd.
•

Wilt u er voor zorgen dat u email adres correct bij ons bekent is, de meeste info wordt per mail
verstuurd, zo blijft u op de hoogte van activiteiten , eventuele veranderingen of andere
bijzonderheden.

•

Bestuur
Voorzitter
Marjan Boer

voorzitter@gvdoskampen.nl

Penningmeester:
Greetje van Mierlo

penningmeester@gvdoskampen.nl

Ledenadministratie:
Anita de Ruiter

ledenadm-gvdos01@outlook.com

Technische Zaken:
Alie van Dijk

gvdosgym@hotmail.com

Algemeen lid /A.C Team:
Anita Pennekamp

ajpennekamp@tele2.nl

Algemeen lid:
Miranda Ilbrink

Voor verder informatie kunt u terecht op onze website www.gvdoskampen.nl
Word lid van onze Facebookpagina : GVDOSKampen
versie:01-10-2018

versie:20-11-2017

