
Sportvereniging Oosterbroek  SVO 
 
Namens het bestuur heten wij u van harte welkom als lid van onze sportvereniging. 
 

U wordt lid door bijgaand formulier in te vullen en deze in te leveren bij de leiding in de les of door dit 
formulier op te sturen naar onze ledenadministratie: SVO, p/a Vledders 3, 9636 GS te Zuidbroek of door 
de ingevulde en ondertekende formulieren te mailen aan: ledenadministratie@svozuidbroek.nl 
 
Onderstaande sporten kunnen bij sportvereniging SVO beoefend worden. Alle sporten zijn één uur per 
week, tenzij anders vermeld. De onderstaande bedragen zijn per maand. 
 

• Streetdance  €  12,25   

• Streetdance incl. demogroep €  19,50 

• Turnen  (is 2 uur les) €  19,50  

• Keep Fit €  15,25    

• Spinning  € 15,25 

 
Bedragen voor het meerdere uren per week deelnemen aan Keep Fit en/of spinning:  

-  1,5 uur per week: €  20,50  (betreft Keep Fit) 

-  2  uur per week: €  25,50 

-  2,5 uur per week: €  26,-- 

-  3  uur per week: €  28,--  

-  3,5 uur per week: €  29,25  

 
Er zal bij de eerste betaling een bedrag aan bondscontributie voor de KNGU in rekening worden 
gebracht. Daarna wordt dit bedrag elk kwartaal in rekening gebracht. U wordt door ons ingeschreven bij 
de KNGU zodat u o.a. bent verzekerd tegen eventuele ongevallen tijdens de lessen.  
Voor 2022 is de KNGU bijdrage € 5,95 per kwartaal voor junioren t/m 15 jaar en voor 16 jaar en ouder  
€ 7,35 per kwartaal.  
 
Opzeggen dient u te doen met het daarvoor bestemd opzegformulier (alleen een opzegging met dit 
formulier wordt door ons als geldige opzegging in behandeling genomen). SVO hanteert een 
opzegtermijn van één maand. U kunt dit formulier verkrijgen bij de leiding in de les of u kunt het 
downloaden op onze website, te vinden onder het kopje Lidmaatschap. Eventueel kunt u het opvragen 
via het e-mailadres van onze Ledenadministratie.   
 

Privacywetgeving  
Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving in Nederland veranderd. Om aan deze wetgeving te voldoen en 
u te informeren over de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, hebben wij 
een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u op onze website vinden: https://www.svozuidbroek.nl    

 
Wijze van inning van de contributie 
De contributie wordt via een automatische incasso per maand geïncasseerd. Een andere manier van 
betalen is niet mogelijk. U dient dus een machtigingsformulier in te vullen (zie de laatste pagina van dit 
document). De bedragen zullen omstreeks de 25e van de maand van het door u opgegeven 
rekeningnummer worden afgeschreven. 
 
Als u een opzegformulier volledig heeft ingevuld en ingeleverd bij de ledenadministratie dan stopt de 
automatische incasso vanzelf. U hoeft hier niets voor te doen.  
 
Heeft u verder nog vragen over de financiën dan kunt u terecht bij onze penningmeester, e-mailadres: 
penningmeester@svozuidbroek.nl. Ook is het mogelijk om binnen 56 dagen na afschrijving het bedrag te 
storneren door een telefoontje naar de bank of via uw eigen internetbankieren. Dit dient dan gepaard te 
gaan met een reden naar onze penningmeester. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit uiteraard graag. 
Wij wensen u een plezierige sportperiode bij SVO! 
 
 
 
Het bestuur van SVO

https://www.svozuidbroek.nl/
mailto:penningmeester@svozuidbroek.nl


 
SPORTVERENIGING OOSTERBROEK (SVO)  INSCHRIJFFORMULIER 

 
Met dit formulier schrijf ik mij in als lid van SVO tot wederopzegging (met inachtneming van een maand 
opzegtermijn).   
 
Graag onderstaand uw persoonsgegevens volledig invullen en dit inschrijfformulier samen met het 
machtigingsformulier ondertekend inleveren bij de leiding in de les of opsturen naar onze 
ledenadministratie: SVO, p/a Vledders 3, 9636 GS te Zuidbroek of ingevuld  én ondertekend mailen aan 
onze ledenadministratie: ledenadministratie@svozuidbroek.nl 
 
Uw e-mailadres wordt alleen voor SVO doeleinden gebruikt (denk hierbij aan leswijzigingen, verzending 
facturen of andere belangrijke aan de club gerelateerde informatie). 
 
 
Voor- en achternaam : _______________________________________________________ 
 
Adres : _______________________________________________________ 
 
Postcode + Woonplaats : _______________________________________________________ 
  
Telefoonnr. : _______________________________________________________ 
 
E-mailadres : _______________________________________________________ 
 
Geboortedatum : _______________________________________________________ 
 
Incidenteel worden er foto’s van de sportieve momenten bij SVO op de website van SVO en/of op de 
Facebookpagina van SVO geplaatst (graag hieronder uw keuze aankruisen):  

□ ik ga hiermee wel akkoord.       

□ ik ga hiermee niet akkoord.                 

 

Deelname aan de volgende sporten: Hieronder aankruisen en tijden invullen! 
 

□ Streetdance, 1 keer per week 

 Tijd:  van ………… tot ………… uur.  

□ Streetdance, 2 keer per week (indien deelname aan de demogroep) 

 Reguliere les: van ………… tot ………… uur.    .  

□ Turnen:  van ………… tot ………… uur. 

□ Keep Fit: van 19.00 tot 20.00 uur ( is 1 uur). 

□ Keep Fit: van 19.00 tot 20.30 uur  (is 1,5 uur). 

□ Spinning: van 19.00 tot 20.00 uur 

 
Datum van de 1e les (ná 2 vrijblijvende proeflessen): ___________________________________ 
 
 
Indien minderjarig, graag door wettelijke vertegenwoordiger laten ondertekenen! 
 
 
Handtekening: Datum: 
 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________ 

mailto:ledenadministratie@svozuidbroek.nl


MACHTIGINGSFORMULIER  
 
Doorlopende machtiging voor automatische incasso  
 

 
SPORTVERENIGING OOSTERBROEK  (SVO)  
 
Naam incassant : SVO Zuidbroek 

Adres incassant : Middenweg 61, Muntendam 

Incassant ID : NL47ZZZ400376700000 

IBAN nr. : NL49 RABO 0349212074 

Kenmerk machtiging : Contributie SVO <maand 201.> 

 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan de penningmeester van de 
sportvereniging om maandelijks een bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.  
Dit bedrag betreft de contributie en de bondscontributie van de KNGU voor het lidmaatschap aan  
SVO van onderstaande lid/leden. 
 
Het betreft contributie van onderstaand  
lid/leden:  Sport(en): Geb.datum: 
 
________________________________ __________________________ _________________ 
 
 
________________________________ __________________________ _________________ 
 
 
________________________________ __________________________ _________________ 
 
 
________________________________ __________________________ _________________ 
 
Indien er in de toekomst andere gezinsleden alsnog lid van SVO worden, kan de contributie ook via deze 
machtiging worden geïncasseerd. 
 
IBAN (bank)rekeningnummer  : ___________________________________________ 
 
Naam en voorletters rekeninghouder : ___________________________________________ 
 
Woonplaats    : ___________________________________________ 
 
Telefoonnummer   : ___________________________________________ 
 
Denkt u er aan dat naam en rekeningnummer overeenkomen? 
 

□ Ik maak gebruik van het Meedoen Fonds van Midden-Groningen   

□ Ik maak gebruik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen 

 

De bedragen voor de contributie zullen ongeveer elke 25e van de maand worden afgeschreven. 
Bij wijzigingen rekeningnummer o.i.d. dient u de penningmeester en/of de ledenadministratie hiervan 
z.s.m. op de hoogte te stellen. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te zijn met bovenstaande regeling zoals op dit formulier is 
vermeld. 
 
Indien minderjarig, graag door de wettelijke vertegenwoordiger laten ondertekenen! 
 
 
Handtekening: Datum: 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________ 
 


