
Inschrijven en contributie 
U kunt zich inschrijven door het digitale inschrijfformulier wat u per mail toegestuurd krijgt volledig 

in te vullen. Betaling van de contributie vindt per half jaar plaats door middel van automatische 

incasso. De betaling geschiedt vooruit. De contributie en de betalingsvoorwaarden vindt u op onze 

website.  

Opzeggen 
U gaat een lidmaatschap aan voor tenminste een half jaar. U kunt uitsluitend per email opzeggen bij 

de ledenadministratie. Er vindt geen restitutie plaats op de reeds betaalde contributie. U betaalt de 

contributie vooruit. U kunt zich afmelden volgens onderstaand schema: 

- Eerste termijn (september/januari) uiterlijk 30 juni 

- Tweede termijn (februari/juli) uiterlijk 30 december 

Gedragsregels 
De (ouders/verzorgers van jeugd-)leden zijn verantwoordelijk voor hun gedrag in de kleedkamers en 

in de gymzaal. Tevens zijn de ouders/verzorgen van jeugdleden verantwoordelijk voor het 

halen/brengen van de kinderen naar de gymzaal. De leiding is verantwoordelijk voor de (jeugd)leden 

vanaf de aanvang tot aan het einde van de les. Indien het gedrag van het (jeugd)lid hiertoe aanleiding 

geeft, mag de leiding een jeugdlid naar de kleedkamer sturen en daar te wachten totdat de 

ouder/verzorger hem of haar komt ophalen en het volwassen lid vragen naar huis te gaan. Bij 

herhaling van ongewenst gedrag kan het lidmaatschap door het bestuur worden beëindigd.  

Overige informatie 
De lessen worden meestal gestart één week na en lopen door tot één week voor de zomervakantie 

van de basisscholen. Voor nadere info zie onze website www.doscastricum.nl. Op de dagen dat de 

basisscholen in Castricum gesloten zijn wegens vakantie of feestdagen worden er geen lessen 

gegeven. U krijgt optimale begeleiding van de mensen die de lessen geven. Echter, wanneer u tijdens 

de lessen toch iets mocht overkomen, kan onze vereniging daarvoor geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden. Wij raden u wel aan voor uw eigen bestwil een sportkeuring te ondergaan. Neemt u 

hiervoor contact op met uw huisarts. Door het digitaal ondertekenen van het inschrijfformulier 

verklaart u zich akkoord met bovenstaande regels. Wij wensen u een plezierige tijd toe bij DOS. 

 

Bestuur DOS Castricum 

http://www.doscastricum.nl/

