
Tussenvoegsel: 

Geboorte datum: 

Achternaam: 

Geboorte plaats: 

Voorletter(s): Roepnaam: 

Postcode: 

Straat: 

Geslacht: 

Lid van een andere vereniging aangesloten bij de K.N.G.U.: 

Email adres (Pre notificatie Euro-incasso): 

Telefoon (mobiel): Telefoon (vast): 

Woonplaats: 

Nummer: 

Telefoon (extra): 

Les: 

Dag: 

Leiding: 

Tijd: Zaal: 

Les: 

Dag: 

Leiding: 

Tijd: Zaal: 

Vrouw Man 

Tenaamstelling rekening nummer: 

Rekening nummer (IBAN): 

Bank Identificatie (BIC): 

Plaats & datum: 

Handtekening: 

Gymnastiek– en Turnvereniging DOS Monster 
Inschrijfformulier 

Opgericht d.d. 31 maart 1920 
Aangesloten bij de K.N.G.U. 
Koninklijk goedgekeurd d.d. 26 mei 1970 
IBAN: NL12RABO0119912694 

Doorlopende machtiging Euro-incasso 

Lessen 

Ja, welke: Nee 

Lidnummer: Datum: 

Postcode: 

Straat: 

Woonplaats: 

Nummer: 

Land: 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DOS Monster doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens geleverde diensten, lesmaterialen, overige kosten 

en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DOS Monster. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Indien u doormiddel van een nota wilt betalen kan dit in overleg met de ledenadministratie, de kosten hiervan bedragen € 2,- per nota. 
De opzegtermijn van het lidmaatschap is minimaal één maand voor de nieuwe betalingsperiode schriftelijk bij de ledenadministratie. 

(hiermee ga ik akkoord met de jaarlijkse contributie aanpassing vastgesteld in de algemene ledenvergadering) 

Machtigingskenmerk: 

S€PA 

Ondergetekende verleent        Wel       Geen toestemming aan DOS Monster 
om foto’s & video’s genomen tijdens activiteiten van DOS Monster 
te gebruiken in haar informatie/communicatie middelen. 

Portretrecht 

Postadres: 
 

Internet: 
Incassant-ID: 

Postbus 80 
2680 AB  Monster 
www.DOS-Monster.nl 
NL21ZZZ403875920000 Ver. 06-11-2013 



Verenigingswerk 

Er zijn binnen onze vereniging veel werkzaamheden te verrichten. 
Hiervoor willen wij graag een beroep kunnen doen op ouders. 
U kunt hierbij denken aan het een keer per jaar assisteren tijdens een grote activiteit zoals bij onze club-
dag, de gebruikersdag van de sporthal, de onderlinge wedstrijden of de seizoensafsluiting. 
Als u meer tijd beschikbaar hebt of u zich aangetrokken voelt tot diverse activiteiten. 
Naast een functie in het bestuur heeft de vereniging ook altijd behoefte aan mensen die opgeleid zouden 
willen worden tot jurylid. Maar ook voor het maken of reparen van turnmaterialen en/of kleding zou de ver-
eniging incidenteel een beroep op u willen doen. 
Om inzicht te krijgen in de vaardigheden van de ouders, wat ons weer kan helpen bepalen welke ouders 
gevraagd kunnen worden voor welke verenigingswerkzaamheden, verzoeken wij u onderstaande vragen in 
te vullen. 

Beroep vader: 

Beroep moeder: 

Is wel / niet beschikbaar om (incidenteel) te helpen. 

Is wel / niet beschikbaar om (incidenteel) te helpen. 

Op welke manier wilt of kunt u DOS steunen? 
Mijn eventuele interesse gaan uit naar: 

� Functie in het bestuur 
� Jurylid of evt. een opleiding volgen 
� Reparen turntoestellen of andere 
� Beheer kleding 

� Sponsoring in euro’s 
� Sponsoring in goederen 
� Kleding maken voor shows en demonstraties 
� Eigen invulling nl: 

Informatie 

De volgende vragen verstrekken ons informatie die ons kan helpen de vereniging af te blijven stemmen op 
de wensen en verwachtingen van de leden ene de maatschappij. Dank voor uw medewerking. 

1. Waarom wil je lid worden van een gymnastiekvereniging? (meerdere antwoorden mogelijk) 
� Omdat ik graag een sport wil gaan doen en gymmen mij leuk lijkt. 

� Omdat ik naast mijn andere sporten tijd over heb en gymmen er als sport bij wil doen. 

� Omdat ik mijn vorige sport niet meer leuk vond en gymmen me nu wel leuk lijkt. 

� Omdat ik moet van mijn ouders. 

� Omdat mijn vriendjes / vriendinnetjes ook gymmen en ik met ze mee wil doen. 

� Omdat ik graag veel wil leren en als ik het goed kan ook wel wedstrijden wil gaan doen. 

� Omdat ik de trainer / trainster ken en graag bij hem / haar wil sporten. 

� Andere reden, namelijk ………………………………………………………………………… 

2. Waarom heb je juist voor DOS Monster gekozen om bij te komen gymmen? 
� Omdat deze vereniging in de buurt is. 

� Omdat de trainingstijden van deze vereniging mij goed uitkomen. 

� Omdat ik al mensen ken die bij DOS Monster gymmen en zij het een leuke vereniging vinden. 

� Omdat DOS Monster een goede vereniging is met wedstrijdturners op het niveau waar ik ook wel zou willen komen. 

� Andere reden, namelijk ………………………………………………………………………… 

3. Hoe heb je DOS Monster gevonden en waar heb je informatie vandaan? 
� Ik heb via school informatie gekregen. 

� Ik heb via familie / vriendjes / vriendinnetjes informatie gekregen. 

� Ik heb DOS Monster gevonden via de gemeentegids / internet. 

� Ik heb DOS Monster gevonden via een internet zoekmachine. 

� Ik heb DOS Monster gevonden via krantenartikelen. 

� Ik heb DOS Monster via een activiteit gevonden. 

� Andere reden, namelijk ………………………………………………………………………… 

Opmerkingen / Vragen 

Volgt onderwijs op welke school: 

Onderstaande is alleen van toepassing onder de 16 jaar 

Plaats: 


