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Vragenlijst 
 
DOS Vianen is een vereniging. Zoals iedereen weet wordt een vereniging draaiende 
gehouden door vrijwilligers en hier kunnen wij ook uw hulp dus goed gebruiken. 
Wilt u onderstaande vragen doorlezen en beantwoorden. 
Bestuur en de leden van DOS Vianen zijn u nu al dankbaar! 
 
 
Naam:  ___________________________________________ 
 

 
1. Hoe bent u in contact gekomen met DOS  O Via leden DOS 

O Via media 
O Via leiding 
O Via website 
O Anders, nl ………………… 
 

2. Bent u bereid te helpen bij het organiseren  O Ja 
van evenementen / (onderlinge) wedstrijden? O Nee 
        

 
3. Bent u bereid – indien nodig – technische zaken  O Ja 

te repareren?     O Nee 
       

4. Hebt u een eigen bedrijf en wilt u eventueel  O Ja 
wel sponsor van DOS worden?   O Nee 
       

 
5. Ambieert u in de toekomst een bestuursfunctie? O Ja 

O Nee 
 

6. Ik wil vooralsnog niets doen voor de vereniging O 
 

7. Mogen foto’s/beelden van u of uw kind gebruikt O Ja 
worden voor de website of social media?  O Nee 
 
Punt 7 is VERPLICHT in te vullen i.v.m. de privacy wetgeving (AVG) 
 
 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! 
 
 
 
 

 

Inschrijfformulier 
Contributie-informatie 

Gymnastiekvereniging 



            
   

 
Bewaarexemplaar 

Informatie voor (nieuwe) leden  
 
Hiermee heten wij u of uw zoon/dochter van harte welkom als nieuw lid van onze 
gymnastiekvereniging D.O.S. 
Aangezien vaak dezelfde vragen worden gesteld door (nieuwe) leden, hebben wij een en 
ander voor u op papier gezet. 
U wordt verzocht het inschrijfformulier op de eerstvolgende les mee te nemen en af te geven 
aan de leiding.  De eerste twee lessen zijn gratis, daarna gaat het lidmaatschap in en bent u 
contributie verschuldigd. 
 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de contributie voor het seizoen 2020-2021, zoals 
vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2016, excl. 
wedstrijdgelden: 
 
1         uur per week  €   56,85 (incl. bondscontributie) per kwartaal 
1,5      uur per week  €   69,85               “  per kwartaal 
2         uur per week  €   82,85   “  per kwartaal 
2,25    uur per week  €   87,85  “  per kwartaal 
2,50    uur per week  €   92,85  “  per kwartaal 
2,75    uur per week  €   97,85  “  per kwartaal 
3         uur per week  € 102,85  “  per kwartaal 
3,25    uur per week  € 107,85  “  per kwartaal 
3,50    uur per week  € 112,85  “  per kwartaal 
3,75    uur per week  € 117,85  “  per kwartaal 
4         uur per week  € 122,85  “  per kwartaal 
Voor meer uren kijk op onze website www.dosvianen.nl. 
 
De contributie wordt elk kwartaal per automatische incasso afgeschreven. 
Ieder lid is bondscontributie verschuldigd; dit bedrag  € 5,85 (tarief per 1 januari 2019 
vastgesteld door de KNGU) wordt eveneens per kwartaal geïnd. 
 
Opzeggingen: Er kan  opgezegd worden per 1 januari , 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

          Tot het einde lopende kwartaal blijft u contributie verschuldigd. 
Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie of via info@dosvianen.nl. 
Ledenadministratie: Inge Huiveneers; ledenadministratie@dosvianen.nl. 
 
Tijdens de schoolvakanties worden er m.u.v. de selectie(s) geen lessen gegeven. 
Een keer per jaar zijn er onderlinge wedstrijden (clubkampioenschappen voor selectie). 
Ook is er jaarlijks een verenigingsdag voor alle jeugdleden. Uiteraard zijn er voor deze 
activiteiten vrijwilligers nodig. Als u het leuk vindt om ons hierbij te ondersteunen dan kunt 
u dit kenbaar maken op de achterzijde van dit formulier. 
 
Overige informatie over onze vereniging kunt u lezen op www.dosvianen.nl en facebook! 
 
 Laatste update: 13-12-2020 

Inschrijfformulier (inleveren bij de leiding) 
Indien u zichzelf of één van uw kinderen wilt inschrijven als lid van gymnastiekvereniging 
D.O.S. Vianen, wordt u verzocht dit formulier in te vullen en te ondertekenen. U bent tevens 
verplicht de achterzijde van het formulier in te vullen. 
Tevens machtigt u hiermee D.O.S. om eenmalig het inschrijfgeld (€ 7,50),  de 
bondscontributie en de contributie per kwartaal per automatische incasso van uw bank- of 
girorekening te laten afschrijven. 
 

Ondergetekende: ___________________________________ (naam) 
Verzoekt inschrijving van: 
 

 
Voorletters: ___________  Achternaam: ______________________________ 
 
Roepnaam: _____________________ m/v   Geb. datum: ________________ 
 
Adres: _________________________________________________________ 
 
Postcode: ____________    Woonplaats: ______________________________ 
 
Tel.: _________________   
E-mail (van ouders tot 18 jaar):______________________________________ 
 
Al eerder lid geweest van D.O.S.   Ja/Nee    Wanneer: ___________________ 
 
Is de naam van de contributiebetaler afwijkend van de naam van het jeugdlid? Ja/Nee  
 
Zo ja, naam betaler: _____________________________________________ 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 
gymnastiekvereniging D.O.S. om van zijn/haar hierna genoemde bank- of girorekening 
bedragen af te schrijven wegens inschrijfgeld (eenmalig), bondscontributie en de 
contributie per kwartaal. 
 
IBAN nummer: ___________________________  
 
Datum: _________________________________ 
 
Handtekening: _____________________________(Bij minderjarigen ouder of voogd) 
 

o Ja ik heb de achterkant van dit formulier ingevuld. 

 
 

 
In te vullen door de leiding: Lesdag: _________________ Uur: ______________ 
 
Locatie: _______________________ Groep: _____________ 
 

 


