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Voornaam   ______________________________________  M/V 

Achternaam   ______________________________________ 

Adres    ______________________________________ 

Postcode   ______________________________________ 

Woonplaats  ______________________________________ 

Telefoonnummer ______________________________________ 

E-mailadres   ______________________________________ 

Geboortedatum ______________________________________ 

Ingangsdatum    ______________________________________ 

Discipline *  □ Gym :   peuter – kleuter – groep 3/4  - groep 5/6  

   □ Freerunnen: groep 3/4 –groep 5/6 – groep 8/VO 

□ Acrogym:  dinsdag  16.00 – 17.30 uur  of  17.30 -  20.00 uur  

donderdag  18.00 – 20.30 uur  

vrijdag     16.00 – 17.30 uur  of  17.30 – 20.00 uur 

zaterdag  09.30 – 12.00 uur  

□ (dames) seniorengym 

□ Volleybal  

******************************************************************************************** 

Machtiging automatische incasso  

Ondergetekende machtigt SV Donkerbroek om elke maand de verschuldigde 

contributie te incasseren van onderstaand rekeningnummer 

 

IBAN   NL____________________________________ 

Ten name van  ______________________________________   

Adres   ______________________________________  

Plaats  ______________________________________ 

Datum  ______________________________________ 

 

Handtekening  ______________________________________ 

 

De sporter is bij lidmaatschap van onze 

vereniging ook automatisch lid van de bond. De 

vereniging zorgt voor aanmelding en 

contributieafdracht (per kwartaal) aan de bond. 

Deze wordt verrekend met de sporter door de 

maandelijkse contributie.  

 

NB. Bij opzegging lidmaatschap kan het zijn, dat 

de sporter nog een ‘rest’ bedrag van het 

voorgeschoten bondscontributie moet worden 

betaald.  

Aanmeldformulier Afdeling Gymnastiek* 

* discipline en  

   groep omcirkelen 

 

*kijkt u naar onze privacyverklaring   

   op onze website over de omgang     

   van uw persoonlijke gegevens. 
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Bijlage 1: Privacy  

 

 

Toestemmingsverklaring  

 

SV Donkerbroek afdeling gymnastiek  

 

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook 

foto’s en filmpjes van u op onze website en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming 

om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik ………………………………………………….(verder: ondergetekende) SV Donkerbroek afdeling 

gymnastiek (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij of mijn kind …………………………. te verwerken.  

 

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder vermelde gegevensverwerkingen: 

 

 

• Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind op onze website, social media en in 

de lokale kranten  

• Publiceren van wedstrijdschema’s op onze website en social media 

• Mijn naam, telefoonnummer en/of emailadres via onze actielijsten incidentele vrijwilligerstaken 

beschikbaar te stellen, zodat andere leden mij kunnen benaderen.  

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven gegevens.  

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

 

Naam:    ……..……………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum:  ………………………………………………………………….………………… 

 

Datum:   ………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

Handtekening:  …….……………………………………………………………………………… 

 
 

De privacyverklaring kunt u vinden op onze website www.gymnastieksvdonkerbroek.nl  

Mocht u niet beschikken over internet, kunt u een papieren versie van ons ontvangen indien gewenst. 
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Bijlage 2. Hulp Vrijwilligers 

Naam    _______________________________ 

Adres    _______________________________ 

Telefoonnummer * _______________________________ 

Email *    _______________________________ 

*tel en email op de lijst  ja  /  nee      (omcirkelen wat van toepassing is)  

 

Voor de acties van de omni zal een indeling gemaakt worden in samenwerking met de andere afdelingen. Elk lid zal aan bod 

komen. We proberen ervoor te zorgen, dat voor deze gezamenlijke acties, u maar één keer voor de omni wordt ingedeeld. 

Wanneer u niet kunt, wordt er verwacht dat u zelf voor vervanging zorgt. Hieronder kunt u uw voorkeur voor een actie 

aangeven. Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt de indeling uitgedeeld. 

 

Graag in beide kolommen uw bijdrage aanvinken a.u.b. Bij voorbaat dank voor uw hulp.  

 

OMNI SV DONKERBROEK  

VOETBAL – KORFBAL – GYMNASTIEK  

X Actie  Periode 

 Oliebollenacties (intekenlijst + bezorgen)  December – route van straten, waar u vraagt of mensen 

oliebollen willen bestellen. Bezorging is later (net voor 

oud&nieuw)  

De bestelde oliebollen van uw eigen route bezorgen.  

 Snertactie  1-2 x deelname winterperiode 

 Donateurskaarten Maart – een route met namen waar je vraagt om de 

bijdrage 

 Jaarlijkse rommelmarkt; graag aanvinken welke actie 

□  Spullen ophalen 

□  Kraam inrichten  

□  Achter een kraam staan (verkoop) 

□  Opruimen  

□ Loten verkopen  

In juni 

• Ochtend   

• Ochtend 

• Middag 13.00 – 16.00  

• Vanaf 16.00 uur  

• Aantal weken voor de rommelmarkt (route) 

 

AFDELING GYMNASTIEK 

X Actie/commissie Wanneer 

 Bestuurslid gymnastiek (!)  Vast vergadermoment: 1 x / 6 wk 

 Coördinator vrijwilligers  2-3 x per jaar samen met korfbal en voetbal 

indeling – evalueren vrijwilligers   

 Jurycursus volgen en/of jureren 

• Start met D-E, en daarna kun je hoger niveau doen ABC 

Aantal avonden (5-6) vaak najaar 

 

 

Uitvoering meehelpen  

• Klusavonden en/of opbouwen en/of tijdens voorstelling eea 

klaarzetten en/of met kar spullen vervoeren naar de zaal 

Juni 1x per 2jaar, einde van seizoen 

 

 

 

Kleding maken voor de uitvoering/shows Showkleding eigen tijd  

Uitvoering: zie hierboven  

 

 

PR- en perscommissie  

• Schrijven van stukjes voor de krant/website n.a.v. bijv. 

wedstrijden, toernooien e.d.  

Na een wedstrijd/toernooi voor maandag 

12.00 (krant)  

 Fotograferen en/of filmen wedstrijden 

• Voor eigen website en ondersteuning voor in krant 

Tijdens wedstrijden/toernooien gedurende 

seizoen  

 

 

Sponsorcommissie  

• Helpen zoeken van sponsoren voor de afdeling en ideeën  

hiervoor bedenken/uitwerken  

Eigen tijd iom met andere commissieleden, 

taken verdelen 

VAD: november/december  

 

 

Wedstrijdzaken: (digitaal)  

• Aanmelden deelnemers wedstrijden waaronder met name 

acro – en evt. bij voldoende animo freerunnen, nijntje 

beweegdiploma.  

Acro oktober 

Andere disciplines wisselend en bij 

voldoende animo 

X Acroleden: helpen Valentijnscup ((dit i.p.v. betalen westrijdgeld)   Februari zaterdag of zondag  
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Info bijlage Vrijwilligers 

Soms zichtbaar, maar vaker nog als stille kracht op de achtergrond, 

doen vrijwilligers onmisbaar werk." 

 

SV Donkerbroek: met elkaar en voor elkaar.  

SV Donkerbroek wil een vereniging zijn die sport in de ruimste zin van het woord stimuleert.  Hierdoor willen we 

een bijdrage leveren aan de volksgezondheid en aan sociale aspecten binnen ons dorp met als kernwaarden: 

respectvol, veilig, gedreven, kwalitatief, sociale omgang en bovenal plezier. Dit kunnen we niet doen zonder 

vrijwilligers.  

De vrijwilligers zijn het hart en de motor van onze vereniging. Zij maken het mogelijk dat wij als vereniging 

bestaan en functioneren.  

Het vertrouwde beeld, dat veel mensen hebben van een vrijwilliger, is dat van een man of vrouw die zich 

jarenlang inzet voor een vereniging. Voor een deel gaat dit beeld inderdaad nog steeds op. Door de tijd heen zien 

we een nieuw soort vrijwilliger. Iemand die ‘best wel eens iets wil doen binnen de vereniging’ of die zich voor een 

bepaalde taak wil inzetten in een activiteit of project.  

Werken met vrijwilligers is in iedere vereniging aan bod. Het organiseren en helpen met acties met als doel de 

sport betaalbaar en dus te behouden in ons eigen dorp. Bijkomend voordeel is het sociale aspect door mensen bij 

elkaar te brengen.  

De rol van leden en ouders van jeugdleden is en blijft belangrijk. Wij verwachten van iedere ouder, dat deze zich 

op de één of andere manier betrokken voelt tot de vereniging en dat men ons ondersteunt met deelname aan 

activiteiten voor de club. 

Iedere afdeling heeft zijn eigen bestuur en vrijwilligers en soms hun eigen acties.  

Als omnivereniging houden we tevens acties, waarbij van iedere afdeling mensen worden gevraagd om te helpen 

bij de acties. Deze acties zijn o.a. snertactie, oliebollenactie, donateurskaarten en rommelmarkt. In 

samenwerking met alle afdeling wordt een indeling gemaakt, waar alle leden op vermeld staan bij  één actie.  

De werving van vrijwilligers zal een continu aandachtspunt blijven. Ieder seizoen krijgt men een actielijst van een 

afdeling met de vraag om hulp. Zo kan iedereen iets aanvinken, wat hij of zij leuk vindt om te doen voor de club.  

We wensen iedereen veel plezier met het sporten in ons dorp.  

 

 

Wat je ook doet, sporten bij SV Donkerbroek doet je goed! 


