Inschrijfformulier E.O.C Gymnastiek-en Turnvereniging Oosterhout
GEGEVENS LID:
Voornaam: _____________________________________________Tussenv.__________________________
Achternaam:____________________________________________Voorletters:________________________
Straat: ________________________________________________Nr.: _______________________________
Postcode: _______________________ Plaats: __________________________________________________
Tel.: ___________________________________________Mobiel Tel.:________________________________
Email:____________________________________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________ m/v

doorhalen wat niet van toepassing is

EOC gebruikt voor haar website, clubblad en andere uitingen graag foto(s) en film van onze leden.
Wanneer u niet wil dat er gebruik gemaakt wordt van een foto of videobeeld van u (of uw kind), kunt u dat
laten weten aan het bestuur van EOC, via info@eocoosterhout.nl . Wij zullen er dan voor zorg dragen dat
er geen foto-of beeldmateriaal van u of uw kind wordt gebruikt op de website, jaarverslag, clubblad of
andere media. Vanaf 1-10-2009 is er een wijziging opgenomen in de Ned. wetgeving, betreffende het
versturen van digitale nieuwsbrieven. Vanaf deze datum is toestemming van de ontvanger nodig. U
ontvangt met een bepaalde regelmaat digitale post van EOC. Zou u dit niet meer willen, dan horen wij hier
graag van.
Naam ouder/verzorger:_____________________________________________Datum:____________
Handtekening:______________________________________________________________________
(voor minderjarige leden in elk geval de handtekening van de ouder/verzorger)

GEGEVENS REKENINGHOUDER:

Achternaam: ____________________________________Tussenv.:_________________________
Voorletter:_________________Straat: ______________________________________Nr.:________
Postcode: ____________ Plaats: _____________________ Tel: _____________________________
IBAN
Banknummer: __ __ __ __
BIC code:
Ondergetekende, houder van bovenvermelde rekening, verleent hierbij tot wederopzegging, aan
gymnastiek- en turnvereniging E.O.C. te Oosterhout doorlopende machtiging om de verschuldigde
bedragen voor contributie automatisch te incasseren. Incassant-ID: NL70ZZZ402835190000
Datum:________________Let op!!!! Handtekening rekeninghouder:____________________________

FORMULIER UITERLIJK BINNEN 3 WEKEN NA DE EERSTE LES
INLEVEREN BIJ DE TRAIN(ST)ER

AANTEKENINGEN VERENIGING
Door trainer(ster) in te vullen
Naam Leiding:_____________________________________________________________________
Zaal:____________________________________________________________________________
Les op:_________________________________________________tot _______________uur.
Datum ingang lidmaatschap:____________________________Groepsnummer:_______________

Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering is de contributie vastgesteld volgens onderstaande tabel
per 01-01-2016:
Leeftijden

Per maand

Per 2 maanden incasso

Kleutergroep 3-5 jaar >> 45 min.
Kleutergroep 3-5 jaar >> 1 uur
Jeugdleden t/m 15 jaar >> 1 uur
Jeugdleden 16+ jaar
(springgroep)
Jeugdleden 11-16 jaar
(freerunning)
Meisjes 12+ jaar >> 1,5 uur
Jongens turnen
Senioren 67+
Dames Recreanten Turngroep
Senioren 55+ (G.A.L.M.)
Inschrijfgeld

€ 11,00
€ 13,50
€ 13,50
€ 18,50

€ 22,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 37,00

€ 18,50

€ 37,00

€ 18.50
€ 18.50
€ 15,10
€ 18,50
€ 15,65
€ 10,00

€ 37,00
€ 37,00
€ 30,20
€ 37,00
€ 31,30

Wedstrijdgroep
Elk extra uur training*
*mimimaal 3 uur training per
sessie

Basis uur
€ 17,75
€ 3,90

€ 35,50

