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Hartelijk welkom bij DOS Rijssen!!   
Wij zijn een vereniging voor alle leeftijden en alle gezindten met een scala aan sportieve mogelijkheden.  
Wij hopen dat u bij onze vereniging vele plezierige en sportieve uurtjes gaat doorbrengen. 

 
Om u als lid te kunnen inschrijven, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Wilt u daarom dit formulier zo snel mogelijk invullen 
en bij de train(st)er, bij voorkeur digitaal, inleveren. Meer informatie over de vereniging en de contributiebedragen kunt u vinden 
op onze website www.dosrijssen.nl. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie 
ledenadministratie@dosrijssen.nl. 

 
 

ACHTERNAAM:_______________________________________________  
 
VOORLETTERS:_______________________________________________ 
 
STRAAT:_____________________________________________NR:_____ 
 
POSTCODE:___________________PLAATS________________________ 
 
GEBOORTEDATUM: ______________________________________ 

 

 
TUSSENV.:_________________________ 
 
ROEPNAAM:_______________________ 
 
TELEFOON:_________________________________________________ 
 
E-MAIL:_____________________________________________________ 
 
GESLACHT:                      VROUW                 MAN    

Geeft zich hierbij op als lid van gymnastiekvereniging DOS Rijssen en verplicht zich de Statuten en het Huishoudelijk  
Reglement van de vereniging na te leven. (Zie website.) Tevens gaat hij/zij akkoord met de gedragsregels zoals genoemd op 
pagina 2 van dit formulier.  
 

Heeft u er bezwaar tegen dat wij op social media zoals Facebook en onze website eventueel foto´s van u of uw kind plaatsen? 
 
                      Nee, ik heb geen bezwaar                                        Ja, ik heb hier bezwaar tegen.  
Bij bezwaar kunt u dit melden via uw train(st)er of via webmaster@dosrijssen.nl. De foto’s worden dan z.s.m. verwijderd. 
 

 

Contributie: de contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en wordt geïnd via een 
automatisch incassosysteem. Het lidmaatschap is een kwartaal-lidmaatschap.  
De inning van de contributie vindt per maand plaats. Leden die in de loop van een kwartaal lid worden betalen vanaf hun 
aanmelding een evenredig deel van de kwartaalcontributie. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 
Nieuwe leden: nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld. Dit is tot 16 jaar: € 10, - en 16 jaar en ouder: € 15, - 
 
Bondsafdracht (KNGU): wij zijn verplicht per lid een afdracht aan de KNGU te doen. Hiermee is ieder lid aanvullend verzekerd, 
en heeft recht op rechtsbijstandshulp etc. De bondsafdracht is verrekend in de contributie.  
 
Afmelden: afmelden kan uitsluitend schriftelijk, of per email. Telefonisch afmelden is derhalve NIET toegestaan. Uw contributie 
blijft dan gewoon doorlopen. Houdt u daar s.v.p. rekening mee.  
 
Dragen van sportkleding: bij DOS Rijssen dragen de leden vanaf groep 3 een verenigingsturnpakje. De pakjes dienen zelf 
aangeschaft te worden en moeten gedragen worden tijdens wedstrijden, uitvoeringen en optredens. Dit vanwege de 
uniformiteit en uitstraling van onze vereniging. Tijdens de lessen zijn de leden vrij in het kiezen van hun sportkleding.  
Met uw inschrijving conformeert u zich aan deze regels. 
 

Zie ook achterkant. 

NR. 

Invullen door de ledenadministratie 

Gymnastiekvereniging DOS Rijssen 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 

 
AANMELDING LID (aangeven wat van toepassing is) 
  
        Als nieuw lid.  
 
        Voor wijziging van les.  ( van………....……naar……………..……) 
 
            Extra les binnen de vereniging. 
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In te vullen door de leid(st)er: 

 
NAAM TRAIN(ST)ER:_________________________________________ 
 
LES NUMMER    :_____________________________________________ 
 
DATUM ONTVANGST :________________________________________ 
 
ACRO: AANTAL TRAININGS UREN       3     6      9 * 
* Omcirkelen wat van toepassing is 

 

LEDENADMINISTRATIE  
 
 

AANTEKENINGEN: _____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 

 
Gedragsregels  bij DOS Rijssen 
Om de uniformiteit binnen DOS Rijssen te borgen heeft de vereniging een aantal (gedrag)regels opgesteld. Van ieder lid wordt 
verwacht dat hij/zij zich daar aan houdt. Een benadeeld lid kan te allen tijde zijn/haar ongenoegen over regels of mede-clubleden 
kenbaar maken aan het bestuur.   
Van ieder lid wordt verwacht dat :  

• hij/zij zich bewust is van het uitgangspunt dat DOS Rijssen een vereniging is van en voor alle leden, die daar ook 
verantwoordelijkheid voor willen dragen met alle rechten en plichten van dien;  

• hij/zij zich houdt aan de maatschappelijk geldende normen van goed fatsoen in de sporthal of sportzaal; hij/zij zich houdt aan 
de regels voor sportief gedrag.  

Bij het niet naleven van de gedragscode zoals bovenvermeld zal het bestuur de leden hierop aanspreken. Bij herhaaldelijk 
geconstateerde overtredingen behoudt het bestuur zich het recht voor passende maatregelen te treffen op basis van het in de 
Statuten en Huishoudelijk Reglement gestelde. 

Verder zijn er nog een aantal regels die gelden tijdens de lessen!  

• Gedurende de lessen, maar ook ervoor en erna gelden de algemene omgangsvormen. 

• Afhankelijk van de tijd en locatie waar de les plaatsvindt, zal er materiaal opgebouwd en/of opgeruimd worden.  
Van de sporters wordt verwacht dat zij desgewenst meehelpen. 

• Voor, tijdens en na de lessen mogen alleen de sporters en de (hulp)train(st)ers de zaalvloer betreden. 

• Van aanwezige ouders wordt verwacht dat zij uiterlijk 5 minuten na aanvang van de les de zaal verlaten en niet eerder dan  
5 minuten voor het einde van de les de zaal betreden. 

• Indien een sporter een keer niet kan deelnemen, wordt geacht dit door te geven aan de betreffende train(st)er. 

• Tijdens de basisschoolvakanties vinden er geen lessen plaats (voor aanvullende informatie kunt u de website raadplegen). 

• Tijdens feestdagen zijn er geen lessen, tenzij anders is aangegeven door de train(st)ers. 

• Sieraden niet meegenomen en/of gedragen worden naar of tijdens de lessen. Dit i.v.m. de veiligheid, diefstal etc.  
DOS Rijssen kan bij diefstal NIET aansprakelijk worden gesteld. 

• Van (sport)activiteiten en overige evenementen, anders dan de reguliere lessen, worden sporters en ouders/verzorgers per  
brief en/of email op de hoogte gebracht. Brieven worden verspreidt door de train(st)ers tijdens de les.  

 
Het bestuur van DOS Rijssen. 

IBAN:    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
 

MACHTIGING: 
Ondergetekende, houder van bovenvermelde rekening, verleent hierbij tot wederopzegging, aan Gymnastiekvereniging DOS Rijssen, 
machtiging om het inschrijfgeld (eenmalig), de kwartaalcontributie incl. Bondsafdracht en kledinggeld (indien van toepassing) 
automatisch te incasseren.  
    

PLAATS_____________________________                                     DATUM________________________  
 
HANDTEKENING REKENINGHOUDER  _________________________  

GEGEVENS REKENINGHOUDER 

 
VOORLETTER(S): __________________________________________ 
 
NAAM: __________________________________________ 
 
STRAAT: _____________________________________NR:________ 
 
POSTCODE: _________________PLAATS____________________ 
 

 

 

TUSSENVOEGSEL.:_______________________ 
 
TELEFOON:______________________________ 
 
E-MAIL:__________________________________ 

Verplicht in te vullen!  
 


