
 

 
 
Jongen/meisje/man/vrouw

* (*omcirkelen wat van 

toepassing is) 

Roepnaam: 

Voorletter(s): 

Achternaam: 

Geboortedatum: 

Straat: 

Postcode: 

Woonplaats:  

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

ln-/uitschrijfdatum: 

Lesgroepnummer: 

(zie lesrooster) 
 

Geeft u OSS Be Fit/Just Dance toestemming voor het gebruik van gemaakte foto's voor 

de website of Facebook? Ja/nee 

 
Machtiging doorlopende SEPA Incasso 

 

Naam incassant: OSS Be Fit 

Adres incassant: Perkstraat 8 

Postcode: 2761 LJ 

Woonplaats: Zevenhuizen 

Land incassant: Nederland 

IBAN nummer: NL06INGB0002301819 

Incassant-id: NL83ZZZ404658530000 

Kenmerk machtiging:  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan OSS Be Fit om 

doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van OSS Be 

Fit. 

Naam en voorletter(s): 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Land: 

IBAN nummer: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 

(bij minderjarigen handtekening van ouder of voogd) 

 

N.b. Contributie wordt vooruit geïncasseerd op halfjaarbasis bij aanvang van het seizoen (september t/m 

augustus). Voor vragen kunt u mailen naar: ledenadmin@ossbefit.nl 

mailto:ledenadmin@ossbefit.nl


 

Lesrooster en contributie 

  

Lesrooster met ingang van seizoen 2022 - 2023 

  

  

Groep Groep-

soort 

Leeftijd Dag Tijd Leiding Locatie Jaar 

bijdrage 

Halfjaar 

contri-

butie 

Ma 1  Just 

Dance 

Dance-mix 

Tieners/ 

Jong 

volwassenen 

maandag 18.15-

19.15 

R. 

Kersbergen 

Gymzaal  

Burg. Neder-

veenlaan 

€ 

166,00  

 € 83,00  

Ma 2 Aerobics Volwassenen maandag 19.15-

20.15 

R. 

Kersbergen 

Gymzaal 

Burg. Neder-

veenlaan 

€ 

166,00  

 € 83,00  

Wo 1 Just 

Dance 

Streedance 

Basisschool 

gr 6 t/m 8 

woensdag 15.00-

16.00 

 R. 

Kersbergen 

Gymzaal 

Burg. Neder-

veenlaan 

€ 

166,00  

 € 83,00  

Wo 2 Just 

Dance 

Streetdance 

Basisschool 

gr. 3 t/m 5 

woensdag 16.00-

17.00 

R. 

Kersbergen 

Gymzaal 

Burg. Neder-

veenlaan 

€ 

180,00  

 € 90,00  

Di 3 Herentrim va 20 jaar dinsdag 20.30 

- 

21.45 

H. 

Ganzeveld 

Dorps-huis 

Swanla 

€ 

170,00  

 € 85,00    

Di 1 Stoelgym 

55+ 

va 55 jaar dinsdag 09.30 

- 

10.15 

I. van 

Wichen 

Ontmoe-

tingskerk 

€ 100,-   € 50,-  

Di 2 Stoelgym 

55+ 

va 55 jaar dinsdag 10.30 

- 

11.15 

I. van 

Wichen 

Ontmoe-

tingskerk 

€ 100,-   € 50,-  

  

  

Locaties gymzalen: 

Gymzaal bij basisschool:  Burgemeester Nederveenlaan 53, 2761 VJ  Zevenhuizen ZH 

Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106, 2761 AH  Zevenhuizen ZH 

Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86, 2761 BJ  Zevenhuizen ZH 

  



Regels voor inschrijven en uitschrijven: 

• Je hebt de mogelijkheid om 2 maal de les te bezoeken, voordat gevraagd wordt om als lid in 
te schrijven. 

• Je wordt lid voor een heel seizoen, uitgezonderd de ouder en kind gym. 

• Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar daarop. 

• De betaling van de contributie gaat per jaar. Voor het innen van de contributie wordt 
gebruik gemaakt van: ClubCollect. 

• Een en ander betekent: 
o Als je jezelf of je kind opgeeft, wordt jij of je kind lid voor een heel seizoen; 
o Als je dat in de maanden september tot en met december doet, betaal je voor het 

gehele seizoen; 
o Als je daarna bijvoorbeeld de inschrijving in januari doet, betaal je voor de 

maanden januari tot en met augustus; 
o Doe je dit in bijvoorbeeld maart, dan betaal je voor de maanden maart tot en met 

augustus. 

• Jaarlijks wordt de contributie door de algemene ledenvergadering vastgesteld, evenals de 
wijze van betalen. 

• Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk 14 dagen voor het begin van het seizoen. Voor ouder 
en kind gym geldt 14 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal of zodra het kind naar 
school gaat.  

• Mocht je toch eerder in het seizoen je lidmaatschap of dat van je kind willen beëindigen, 
dan vindt geen teruggave van betaalde contributie plaats. 

DUS: Contributie wordt vooruit geïncasseerd op jaarbasis bij aanvang van het seizoen (september t/m 
augustus). 

Voor vragen kunt u mailen naar: ledenadministratie@ossbefit.nl  

 

Formulier in- en uitschrijven en wijzigingen 

• Vul het formulier in en lever het in bij de trainer, of stuur het direct door 
naar ledenadministratie@ossbefit.nl . 

• Uitschrijven graag per mail naar ledenadministratie@ossbefit.nl . 

  

Mocht u vragen hebben over de contributie, wendt u zich dan in eerste instantie tot het 
bestuurslid, belast met de ledenadministratie via ledenadministratie@ossbefit.nl  
  

Jeugdsportfonds. 

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet 
genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Ook de gemeente Zuidplas biedt 
mogelijkheden. Zie via deze link: jeugdsportfonds 
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https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/zuidplas-tekent-3-jaar-2/

