
 

              INSCHRIJFFORMULIER + MACHTIGING INNING CONTRIBUTIE  
 
                Wat fijn dat u besloten heeft bij Omnivereniging OKV te komen sporten. Wij hopen dat u 
                      en/of uw kind een aangename en sportieve tijd tegemoet gaat bij onze vereniging.  
 
De contributiekosten  

Nieuwe leden betalen eenmalig €17,- inschrijfkosten.   
    
        

Voor welke les meldt u / uw kind zich aan?         Kleutergym (4 tot 6 jaar): woensdag 15:15 -1 uur  
        
       Recreatie turnen (6 en 7 jaar): zaterdag 09:30 - 10:30 uur 
       Recreatie turnen ( 8 en 9 jaar): zaterdag 10:30 - 11:30 uur  
       Recreatie turnen (10+): zaterdag 11:30 - 12:30 uur  
 
       Tumblingspringen (8 t/m 11 jaar): woensdag 16:30 - 17:30 uur 
       Tumblingspringen (12+): woensdag 17:30-19:00 uur  
 
       Fun en Dance: dinsdag 20:00 – 21:00 uur 
       Steps: woensdag 19:15-20-15 uur           
       Bodyshape: donderdag 20:00 – 21:00 uur       
        
       Selectie turnen 

Ingangsdatum lidmaatschap (dd-mm-jjjj)   

Voornaam + achternaam lid                                                                             

Geboortedatum lid (dd-mm-jjjj)    

Postcode en woonplaats  
 

Straatnaam + huisnummer     

Telefoonnummer  
 

E-mailadres  
 

IBAN-nummer + naam rekeninghouder 
 

Privacy i.v.m. foto’s op de onze website of 
Sociaal Media 

         Wel toestemming  
         Geen toestemming 

Bijzonderheden voor leiding  

(Denk aan bijv. allergie)  

  

Handtekening   
(Bij minderjarigen handtekening ouders) 

 

  
  Ik ga akkoord met de afschrijving van éénmalig inschrijfkosten van €17,- bij de eerste incassering.  
  Hiermee machtig ik Omnivereniging OKV om de contributie van bovengenoemd rekeningnummer af te schrijven.     
  Mocht u via nota willen betalen dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.  
  Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden.   
 
NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving – 
zonder opgaaf van reden – bij mijn (post)bank terug te vorderen.  

Contributie per half jaar  1 uur  1,5 uur  Extra uur  Selectie Verplicht  Selectie Keuze  

Junior (tot 16 jaar)  € 102,50  € 132,00  € 59,00  € 382,76  € 412,25  

Senior (vanaf 16 jaar)  € 109,00  € 140,25  € 62,50  € 405,88  € 437,13  

Steps/Bodyshape/Fun & dance  € 109,00  n.v.t  € 62,50      

 

 

  



  

 

Welkom nieuw lid van OKV Harmelen!  
Fijn dat u besloten heeft bij Omnivereniging OKV te komen sporten. Graag willen wij u via deze 
brief bekend maken met onze club. U heeft een inschrijfformulier van uw trainster ontvangen. 
Wilt u deze met de eerstvolgende les retourneren aan de trainster van uw sportgroep.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.okv-harmelen.nl. 
  
Algemene Ledenvergadering  

Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. U wordt daarvoor uitgenodigd via een mail.  
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!  
  
Opzeggen  

Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 augustus of vóór 1 februari bij de ledenadministratie via 
leden@okvharmelen.nl 
Bij het niet op tijd afmelden blijft u de volledige contributie van dat half jaar verschuldigd.  
  
Bijwonen les  

Een paar keer per jaar worden er kijklessen georganiseerd, allen tijdens deze lessen mag u blijven kijken. Het is 
daarom zonder toestemming niet mogelijk om in de zaal te blijven tijdens de les.  
  
Hulp bij opzetten en opruimen  

Bij het opzetten en opruimen van de toestellen wordt uw hulp erg gewaardeerd, het is geen verplichting. Echter 
kunnen we met uw hulp optimaal de trainingstijd benutten.   
  
Kledingvoorschriften  

Bij het sporten is het raadzaam om geschikte kleding te dragen. Voor recreatie turnen en selectie turnen is dit een 
turnpakje. Voor de tumbling mag dit een turnpakje zijn, maar een sportshirt met sportbroek mag ook. Voor de 
kleuters is dit kleding waar zij goed in kunnen bewegen, dit mag zowel op gymschoenen als op blote voeten.  
Voor de bodyshape, steps en fun en dance is dit ook kleding waar je goed in kan bewegen met sportschoenen neem 
voor deze lessen een handdoek of yogamatje mee.  
  
Privacy  

Tijdens de activiteiten worden foto’s gemaakt welke geplaatst kunnen worden op onze site, op sociaal media en in de 
krant. Mocht u dit niet wenselijk vinden, voor u of uw kind, geef dit dan aan ons door op het inschrijfformulier bij 
Privacy!   
  
Wedstrijdgeld selectie turnsters  

Voor selectie turnsters wordt €30,00 wedstrijdgeld per half jaar geïncasseerd, dit is voor 2 voorwedstrijden die zij 
doen. Mocht een selectie turnster zich plaatsen voor een regio of district wedstrijd dan zal er per wedstrijd €20,00 
worden geïncasseerd. Voor plaatsing van de toestelfinale zijn de kosten €3,00 per toestel.  
  
Sponsoring  

Wilt u gymnastiekvereniging OKV sponsoren of kent u iemand die de club financieel/materieel zou willen 
ondersteunen? Daar maken wij dankbaar gebruik van, om ons verlanglijstje van materialen mee waar te maken. U 
kunt zich aanmelden via onze trainers of voorzitter@okv-harmelen.nl  
  
Vrijwilligers   

Gymnastiekvereniging OKV kent een aantal vrijwilligers. Wij zijn opzoek naar nieuwe vrijwilligers voor  
bijvoorbeeld ons bestuur en/of als leiding voor de lessen. Kunt u iets betekenen voor OKV in welke vorm dan ook? 
Laat het ons dan weten.   
  
Contactgegevens  

Wilt u meer weten over het trainers team en het bestuur van gymnastiekvereniging OKV? Dan verwijzen wij u graag 
naar onze site: www.okv-harmelen.nl  
  
Vragen en/of opmerkingen  

Het team van OKV staat altijd voor u klaar om u te woord te staan. Bij vragen en/of opmerking kunt u een mail sturen 
naar: voorzitter@okv-harmelen.nl.  
  

  
Wij wensen u en/of uw kind een aangename en sportieve tijd toe bij OKV Harmelen!  

  
  

mailto:leden@okvharmelen.nl

