
Aanmelding voor kortlopend en langlopend 
lidmaatschap 

Voorletters,roepnaam:  _______________ Achternaam: ____________________ 

Geslacht: ☐ Man ☐ Vrouw Geboortedatum: ____________________ 

Straat en nr: _______________ Postcode/Plaats: ____________________ 

Telefoonnummer: _______________ E-mail: ____________________ 

☐Clinic of drie proeflessen 
Vul deze tabel in bij een gratis proefles of clinic bepaalde tijd.

Tarief* 

☐ Clinic;  Sport: _______________________________ € _______________ 

☐ Gratis proefles (max.3);  Sport: _______________________________ 
*Voor deelname aan clinic geldt éénmalig een tarief.

Onderteken dit formulier en lever in bij uw contactpersoon van Onder Ons. Nadat de proef-lessen of clinic is 
afgelopen, zal hij/zij u vragen of u een langlopend lidmaatschap wilt starten.  

☐Lidmaatschap 
Vul deze tabel in voor een lidmaatschap 
van minimaal 1 jaar.

Tarief** 2de sport à € 50,- Dag Tijdstip 

☐Conditiesport 50+ € 95,- ☐Conditiesport 50+ ☐Maandag _____ 
☐Sportief wandelen € 80,- ☐Sportief wandelen ☐Dinsdag _____ 
☐Nordic Walking € 80,- ☐Nordic Walking ☐Woensdag _____ 
☐Buiten Fitness € 95,- ☐Buiten Fitness ☐Donderdag _____ 
☐Loopgroep  € 60,- ☐Loopgroep ☐Vrijdag _____ 
☐Loopgroep jeugd € 95,- ☐Zaterdag _____ 
☐Jeu de Boules € 35,- 
☐Niet-spelend lid € 30,- 
** In overleg is betaling in termijnen mogelijk 
 Bij aanmelding voor een langlopend lidmaatschap kunt u dit formulier in de witte brievenbus in de kantine 
inleveren of per post versturen (zie adres onderaan).  

Eigen gezondheidsverklaring: ondertekening van dit formulier impliceert dat u, naar beste weten, op dit 
moment voldoende gezond bent om deel te nemen. Het verdient aanbeveling om bij twijfel eerst overleg te 
plegen met uw huisarts. Bij eventuele gezondheidsproblemen wordt aangeraden om uw trainer/begeleider te 
informeren. 

Het is mij bekend dat ik.. 
..mijn contributie moet betalen zolang ik lid ben, 
..mijn langlopend lidmaatschap opzeg bij de ledenadministratie vóór 1 juni schriftelijk of per email, 
..het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni en telkens stilzwijgend met één jaar wordt verlengd. 

Wilt u zich, bij tijd en wijle, actief als vrijwilliger willen inzetten? ☐ Ja ☐ Nee 
Ons clubblad verschijnt iedere maand digitaal. 

HANDTEKENING: _________________________ DATUM: __________ 

OSV Onder Ons - Postbus 122  6860 AC Oosterbeek - ledenadmin@osv-onderons.nl - www.osv-onderons.nl 
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