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Het doet ons genoegen dat u zich wilt aanmelden als lid van onze vereniging en heten u van harte 
welkom. Voor onze ledenadministratie is het noodzakelijk dat uw aanmelding schriftelijk wordt 
bevestigd. Voor een goede verwerking dient u daarvoor gebruik te maken van het 
inschrijfformulier. Hieronder zijn een aantal belangrijke punten uit de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging opgenomen.  
Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan hier kennis van genomen te hebben en er 
naar te handelen. Lees het dus goed door en bewaar dit formulier.  
Na ondertekening dient u het inschrijfformulier bij de leiding op de les in te leveren. De leiding 
zorgt ervoor dat uw inschrijfformulier bij de ledenadministratie komt.  
 

1. Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 en dient tegelijk met de eerste contributie te worden 
voldaan.  

2. De contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur mag deze 
contributie tussentijds aanpassen als gewichtige redenen daartoe aanwezig zijn. Dit gebeurt 
aan de hand van een door het bestuur opgestelde begroting. De contributie dient per 6 
maanden, bij vooruitbetaling te worden voldaan. Dit gebeurt bij Omnisport 2B door 
automatische incasso. Indien men tussentijds lid wordt dan betaald u een evenredig deel dat 
wordt vastgesteld door de ledenadministratie.  

3. Een seizoen bestaat uit twee periodes: de periode september tot en met januari en de periode 
februari tot en met juni. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie berekend. 

4. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie en dient per 
email (gymnastiek@omnisport2b.nl) plaats te vinden. Rekening moet worden gehouden met 
een opzegtermijn van minimaal één maand voor het einde van de betreffende periode. Dit 
betekend uiterlijk 30 juni opzeggen voor de eerste helft van het seizoen en uiterlijk 31 
december voor de tweede helft van het seizoen.  

5. De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of 
letsel, welke het gevolg zijn van het bezoeken of deelnemen aan de lessen, wedstrijden of 
andere activiteiten van de vereniging. Voor schade welke de leden aan derden aanbrengen in 
verenigingsverband is een W.A.-verzekering afgesloten.  

6. Omnisport 2B heeft een gedragsprotocol. Deze geeft aan welk gedrag en welke houding de 
vereniging verwacht van haar leden, instructeurs (-trices), vrijwilligers en ouders/verzorgers 
van leden bij alle verenigingsactiviteiten. Door u lidmaatschap verklaart u op de hoogte te 
zijn van dit gedragsprotocol en dat u zich aan de afgesproken regels zal houden. Het 
gedragsprotocol vindt u in het informatieboekje of op 
www.omnisport2b.nl/gedragsprotocol.pdf  

7. Als vereniging zijn we actief bezig met (sociale) media, hierdoor is het mogelijk dat wij 
foto’s gebruiken van onze leden. Uiteraard gaan wij hier selectief en doordacht mee om. 
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, stuur dan een mail naar gymnastiek@omnisport2b.nl 
zodat wij er rekening mee kunnen houden.  

 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze administratie, 
gymnastiek@omnisport2b.nl  
Wij hopen dat u bij ons een sportieve- en plezierige tijd zult beleven. 
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Trainingsschema  
 

 
Gymnastiek 

Tijd Les Locatie Contributie 
6 maanden 

Dinsdag 16.00-17.00 Kleuters 4-5 jaar Anjerdreef € 66,00 
Vrijdag 10.30-11.30 Ouder – Kind 

gymnastiek 
Sterrenhal € 82,50 

Vrijdag 15.30-16.30 Kleuters 4-5 jaar Sterrenhal € 66,00 
 

Recreanten turnen 

Tijd Les Locatie Contributie 
6 maanden 

Dinsdag 17.00-18.00 Meisjes 6-7 jaar Anjerdreef € 82,50 
Dinsdag 18.00-19.00 Meisjes 8-9 jaar Anjerdreef € 82,50 
Donderdag 18.00-19.00 Jongens 6 + Anjerdreef € 82,50 
Donderdag 18.00-19.30 Meisjes 10 + Anjerdreef € 110,00 
Vrijdag 16.30-17.30 Meisjes 6-7 jaar Sterrenhal € 82,50 
Vrijdag 17.30-18.30 Meisjes 8-9 jaar Sterrenhal € 82,50 

 

B – selectie 

Tijd Les Locatie Contributie 
6 maanden 

Dinsdag 17.00-19.00 B – selectie Sterrenhal 
 
€ 230,00 

 

Zaterdag 11.00-13.00 
(3x per maand) 

B – selectie Anjerdreef 

Zaterdag 16.00-18.00 
(1x per maand) 

A & B selectie De Zijde 

 

A – selectie 

Tijd Les Locatie Contributie 
6 maanden 

Maandag 17.00-19.00 A – selectie Anjerdreef 

 
€ 345,00 

 

Woensdag 17.30-19.30 A – selectie Anjerdreef 
Zaterdag 09.00-11.00 
(3x per maand) 

A – selectie Anjerdreef 

Zaterdag 16.00-18.00 
(1x per maand) 

A & B selectie De Zijde 
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INSCHRIJFFORMULIER 
 

 
Voornaam:   __  __________________________________________________  

Achternaam:   __  __________________________________________________  

Adres:   __  __________________________________________________  

Postcode/Woonplaats:   __  __________________________________________________  

Geboortedatum:  __  ____________________ Geslacht: man /  vrouw 

Telefoon:   __  ____________________  

E-Mail:   __  __________________________________________________  

Les:  __  ____________________ Dag / tijd: _____________________  

Ingangsdatum:   __  __________________________________________________  

Opmerkingen / notities:  

 
 
 
 
 

 
Ondertekening:  
Datum                        Plaats Handtekening 
 
 ____________   __________________________  
 

Automatische incasso 
 

 
Omnisport 2B maakt gebruik van automatische incasso’s voor het innen van de contributie. Wij 
verzoeken u daarom het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening waarvan de 
halfjaarlijkse contributie afgeschreven kan worden hieronder in te vullen. U verleent dan tot 
beëindiging van het lidmaatschap machtiging aan Omnisport 2B contributie af te schrijven van u 
bankrekening. Enkel in uitzonderlijke gevallen en na toelating van de penningmeester kunt u zelf 
betalen via een nota. Wij zijn dan genoodzaakt om € 2,50 aan administratiekosten te berekenen. 
 

Naam lid:  ___________  ______________________________________________  

IBAN nummer:  __________  ______________________________________________  

Naam rekeninghouder:  ____  ______________________________________________  

Ondertekening:  
Datum                        Plaats Handtekening 
 
 ____________   __________________________  
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INZET ALS VRIJWILLIGER 
 

 
 

Om een vereniging te laten draaien zijn veel vrijwilligers nodig. Wij verwachten dat  
ouders/verzorgers daarin een bijdrage leveren. Er zijn veel verschillende vrijwilligerstaken. 
Sommigen vergen wekelijkse inzet, andere slechts 1 x per jaar. Aan de hand van onderstaande lijst 
kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat.  
Naam:   _____________________________________________________  

Ouder van:   _____________________________________________________  

Email:   _______________________  Telefoon:  ___________________  

Ik ben bereid te ondersteunen als vrijwilliger bij een of meer van de volgende activiteiten: 
 
 Bestuursfunctie 
 Administratieve ondersteuning 
 Ondersteuning bij activiteiten 
 Schrijven artikelen voor het clubblad en/of de website (PR stukjes, wedstrijdverslagen, 

verslagen van evenementen) 
 Sponsor/donateur 
 Jurylid bij wedstrijden (met mogelijkheid om hier training voor te volgen) 
 (hulp) trainer 
 Andere ondersteuning, namelijk:  _________________________________________  


