
Gymnastiek- en Turnvereniging  S.O.S Helmond. 

Sport Ontspanning Spel. 

Opgericht 12 - 6 - 1963. 

 

 
KLEDING. 

Tijdens de lessen en de wedstrijden dragen de jeugdleden een SOS turnpakje. Deze turnpakjes zijn uitsluitend verkrijgbaar 

bij de trainsters. Tevens heb je, door de trainster goedgekeurde witte turnschoenen nodig. Zorg ervoor dat lange haren op een 

staart zitten en dat je geen sieraden draagt.  

 

AANSPRAKELIJKHEID. 

SOS is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen uit of bij gymzalen en kleedkamers. 

 

STATUTEN / REGLEMENT.  

Een exemplaar kunt u bij ons secretariaat opvragen. 

  

CONTRIBUTIE. 

Jeugdleden tot 18 jaar :  € 27,50 p/ 3mnd, (dit is € 9,16 per maand) 

Leden vanaf 18 jaar :  € 29,00 p/ 3mnd, (dit is € 9,66 per maand) 

Reductie 20% voor gezinnen waarvan de gezinsleden in totaal 3 of meer lesuren per week volgen. 

Om de kosten voor u en SOS te beperken is het verplicht contributie te laten innen via automatisch incasso.  

Door het inschrijfformulier in te vullen gaat u er akkoord mee dat de contributie automatisch geïncasseerd 

wordt door SOS. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. 

 

OPZEGGING. 

De opzegtermijn bedraagt 1 maand en dient schriftelijk d.m.v. het uitschrijfformulier te worden doorgegeven aan de 

train(st)er. Dit formulier is verkrijgbaar bij de train(st)er en te vinden op de website. De contributie is verschuldigd t/m het 

einde van het kwartaal waarin opzegging (datum einde lidmaatschap) valt. Terugbetaling van contributie vindt niet plaats. 

 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onze penningmeester Erica Vogels (06-50994411). 
 

(Hierlangs afknippen en inleveren bij de train(st)er. Bewaar aub bovenstaande informatie.)  
 

Ondergetekende verklaart lid te worden van de sportvereniging S.O.S. te Helmond, zal aan de 

genoemde verplichtingen voldoen en is akkoord dat de contributie per 3 maanden vooruit zal worden 

voldaan door automatische incasso. 

Bij inlevering van deze strook betaal ik  contant €5,- inschrijfgeld. 

Voorletters  

en achternaam :                M/V 
 

Voornaam voluit:       Geboortedat:     
 

Adres  :_______      ______Postcode:    
 

Plaats :                          Telefoon:    
 

Email :                                                
 

Naam gymzaal :       ______Lesuur  :     
 

Banknr./IBAN.:________________________________________________________________________ 
 

Ten name van: ________________________________________________________(naam+voorletters) 
 

Evt medische gegevens die van belang zijn:______________________________________________________ 
 
Tevens ga ik er mee akkoord dat eventuele foto’s gepubliceerd worden bijv op de website, clubblad, krant enz 
           (voor jeugdleden tot 18 jaar) 

Datum:    Handtekening lid:   Handtek. ouder/verzorger: 
 

 

____________________________       ____________________________________     __________________________________ 

* Deze gegevens worden, tot max. 2 jaar na uitschrijving opgenomen in onze bestanden t.b.v. overzichten voor S.O.S.  

  

I N S C H R I J V I N G  
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