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WELKOM bij KdO!!! 
 
Wij heten u van harte welkom bij onze vereniging. 

 
De eerste vier opeenvolgende lessen zijn gratis kennismakingslessen. 
Wilt u bijgaand aanmeldingsformulier invullen, ondertekenen en z.s.m. op de les aan de leiding 
afgeven?  U kunt ook via onze website www.kdodordrecht.nl een formulier uitprinten en invullen. 
 
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier krijgt u van onze ledenadministratie per email een 
bevestiging dat u staat ingeschreven bij onze vereniging. Het verschuldigde inschrijfgeld en 
contributie zal dan automatisch aan het begin van ieder kwartaal van uw rekening worden 
afgeschreven.  
 

Contributie en inschrijfgeld per oktober 2019 

Contributie recreatie en dans per kwartaal per jaar 

1.0 uur  €           36.00   €        144.00  

1.5 uur 16+ les  €           54.00   €        216.00  

2.0 uur  €           57.60   €        230.40  

3.0 uur  €           86.40   €        345.60  

contributie Turnselectie:     

1.0 uur  €           39.00   €        156.00  

2.5 uur  €           78.00   €        312.00  

3.5 uur  €        109.20   €        436.80  

contributie Rhönradturnen:     

1.5 uur  €           81.00   €        324.00  

  

  
 contributie 

Rustende 
leden:    €           15.00   €           60.00  
De korting bij meerdere lessen is 20% over de totale contributie. 
 
Inschrijfgeld: Juniorlid (tot 16 jaar) € 17,50 Seniorlid (vanaf 16 jaar) € 22,50  
  

Naam leiding:      Telefoonnummer: 
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 Alle berekende contributiebedragen zijn gebaseerd op een machtiging tot automatische incasso. 
 Contributie is verschuldigd over 12 maanden per jaar. 
 Bij het ontbreken van een machtiging of na stornering van een ingezonden incasso brengt KdO € 0,50 

extra kosten in rekening voor betalingsverkeer. 
 Contributie is vooraf verschuldigd. Bij het ontbreken van een incassomachtiging dient men zelf voor 

tijdige betaling zorg te dragen. 
 Bij een 1e herinnering wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
 Bij een 2e herinnering € 2,50 en bij een 3e en laatste herinnering € 5,00. 
 Bij het in gebreke blijven van de betaling kan een incassobureau worden ingeschakeld, volgt 

ontzegging van het lidmaatschap en worden alle Dordrechtse gymnastiekverenigingen op de hoogte 
gesteld. 

 KdO is aangesloten bij de KNGU. De jaarlijkse bondscontributie is in de contributie verwerkt. 
 
 
Informatie en algemene ledenvergadering: 
Regelmatig verschijnt een digitale nieuwsbrief van KdO, waarin alle clubinformatie wordt vermeld.  
Het is daarom van groot belang dat KdO over een juist e-mailadres van haar leden beschikt. 
 
Overige informatie kunt u ook vinden op onze website www.kdodordrecht.nl 
 
Eén keer per jaar wordt u uitgenodigd voor onze algemene ledenvergadering. 
 
Enkele huisregels van KdO:  
 
Om de aandacht van de kinderen bij de les te kunnen houden is het in het belang van de kinderen en de leiding 
dat de ouders niet in de zaal aanwezig zijn tijdens de lessen. Bij de eerste proeflessen is dit geen probleem. Na 
aanmelding als lid kunt u als ouder/verzorger zo mogelijk tijdens de les in de kleedkamer verblijven. Besef dat 
uw kind in goede handen is. 
 
Als een lid om welke reden dan ook niet aan de les kan deelnemen, wordt het op prijs gesteld als dit aan de 
leiding wordt doorgegeven. 
 
Als een lid namens KdO naar buiten treedt (wedstrijden, demonstraties, avond-4-daagse) 
moet deze zich kleden volgens de geldende (eventueel afdelingsspecifieke) kledingvoorschriften. 
Informatie hierover kunt u bij de leiding krijgen. 
 
 
Einde lidmaatschap: 
 
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per mail gebeuren bij de ledenadministratie met een 
opzegtermijn van 1 maand. Ook dan is het fijn als u dit ook aan de leiding doorgeeft. 
 
Eventueel te veel betaalde contributie wordt op verzoek teruggestort. 
 
 

Heeft u nog vragen, schroom niet, vraag het aan de leiding of aan het bestuur.  
Wij wensen u of uw zoon/dochter veel plezier bij onze vereniging! 
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Gegevens: 

M / V: 
Voorletters: Roepnaam: 

Voornamen: Achternaam: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer: Mobiel nummer: 

E–mail: 

Eventueel aanvullende informatie t.b.v. de gezondheid en veiligheid in de les van lid en leiding: 
 
 

 
□ Ik heb er wel/geen* bezwaar tegen dat er foto’s gemaakt worden van mij of mijn kind voor afgeschermde 

KdO fotoalbums** 
□ Ik heb er wel/geen* bezwaar tegen dat er foto’s van mij of mijn kind gebruikt worden voor social media 

(facebook) en promotie doeleinden (websites, folders, e.d.)** 
*doorstrepen wat niet van toepassing is 

**Indien u er bezwaar tegen heeft dat er op onze website/facebookpagina een foto wordt geplaatst waarop u of uw kind te zien bent/is, 
willen we u verzoeken om een een mail te sturen met uw bezwaar naar media@kdodordrecht.nl met (pas)foto van u of uw kind, zodat wij 
de gemaakte foto’s vóór publicatie goed kunnen controleren. De door u verstrekte (pas)foto zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld 
en uitsluitend worden gebruikt voor het hiervoor genoemde doel. 

 
Door het ondertekenen van deze inschrijving ga ik akkoord met het verwerken van deze gegevens volgens de 
KdO privacy policy (zie www.kdo-dordrecht.nl/privacy-policy). 
 
Naam invuller:      Datum:    
 
Handtekening:      
 

Contributie: 
Contributie wordt 1 keer per kwartaal (aan het begin) automatisch van uw rekening afgeschreven. 
 
Doorlopende machtiging SEPA 
Naam:    gymnastiekvereniging KdO Dordrecht  
Adres:    Mildenburg 35, 3328 JE, Dordrecht, Nederland  
Incassant ID:   NL28ZZZ403225970000  
Kenmerk machtiging:  lidnummer KdO ….  
Reden betaling:   contributie + inschrijfgeld (éénmalig bij aanvang lidmaatschap) 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan gymnastiekvereniging KdO te DORDRECHT om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van gymnastiekvereniging KdO te Dordrecht. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank, vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 

 

Naam (rekeninghouder): 
        

Adres: 
 

Postcode: 
 

Woonplaats: 

Rekeningnummer (IBAN):         

                  
 

Plaats en datum: 
 
 

Handtekening: 

Als er geen machtiging tot incassogiro wordt gegeven, geldt een hogere contributie i.v.m. hogere kosten 
betalingsverkeer. 
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Ondersteuning van onze vereniging: 
Onze gezellige gymnastiek vereniging draait louter op vrijwilligers. Om de continuiteit van de 
vereniging te waarborgen en vooral leuke gymnastiek- en danslessen te kunnen blijven aanbieden 
zijn wij altijd op zoek naar ouders/leden die ons daarbij willen ondersteunen. Daarom vragen we u 
om ook onderstaande vragen in te vullen. 
 

Ik kan en wil KdO ondersteunen op één of meerdere van onderstaande taakgebieden: 

 Activiteit Ikzelf  Moeder Vader 

Jureren tijdens wedstrijden (in bezit van jury certificaat of bereid zijn 
een jurycursus te volgen op kosten van KdO)       

Lessen ondersteunen of verzorgen als (hulp)leiding (in bezit zijn van 
KNGU licentie of bereid zijn een licentie te halen op kosten van KdO)       

Organisatorische werkzaamheden...       

Toestelcommissie bij wedstrijden en uitvoeringen    

Teltafelcommissie bij wedstrijden    

Periodiek verzorgen limonade, koffie, thee, etc. bij wedstrijden en 
andere evenementen       

Als EHBO/BHV aanwezig zijn bij wedstrijden en/of evenementen       

Redactionele werkzaamheden (bv. foto's maken en/of stukje schrijven 
voor de nieuwsbrief)       

Verzorgen van grafische vormgeving       

Webbeheer of andere PR activiteiten       

Fondsenwerving en/of coordinatie sponsoractiviteiten       

Anders nl...   

    

 

   Indien ouders/verzorgers de vereniging willen ondersteunen graag onderstaande gegevens invullen: 
 
Naam ……………………………………………………………..…… ouder/verzorger van ………………………...…….. 

e-mail adres moeder ……………………………..……………..……………………mobiel 06-…………………………… 

e-mailadres vader ……………………………..……………..……....………………mobiel 06-…………………………… 
 
Dank voor u aanmelding! Het bestuur zal zo nodig contact met u opnemen. 
 

 
 
Door de leiding in te vullen: 

Naam leiding: 

Zaal: Lesnr.: 

Ma / Di / Wo / Do / Vr Lestijd: 1e proefles d.d.: 

 

Door de ledenadministratie in te vullen: 

Verwerkt: Digimembers: Contributie Administratie: LIDNR.: 

Mandaatnr.: NL28ZZZ403225970000P . . . . Ingangsdatum lidm.: 

f 


