
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Gilde Sint Oswaldus Stokkum 

Gildehuis | Pastoor van Sonsbeeckstraat 4, 7039 AJ Stokkum 

Tel.: 0314 - 66 29 37  
 Sinds 1882 

Onderscheiden met de 

Koninklijke Erepenning 

 

Statuten staan ingeschreven in de K.v.K. te Arnhem. Nr. 09027254 Vereniging en Bedrijf opgericht mei 1882. 

Secretariaat: p/a.: dhr. N.R.A. Reessink Dorpsstraat 3 7039AM Stokkum 

www.oswaldusgilde.nl |  info@oswaldusgilde.nl 
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Welkom bij onze vereniging! U wilt lid worden van Het Gilde Sint Oswaldus te Stokkum. Het Gilde gaat er vanuit dat u een actieve 

bijdrage levert aan de verenigingsactiviteiten. U kunt zich in de eerst volgende algemene ledenvergadering (in februari/maart of 

september) voorstellen aan de leden, waarna de vergadering uw lidmaatschap zal bekrachtigen. Hieronder staat het 

contributiebedrag en de kosten voor de aanschaf van een uniformjas.  

 

PRIJSPEIL 01-01-2019 (IN EURO’S)            LID   
Inleggeld (eenmalig)         22,50        

Contributie per jaar (vanaf 18 jaar, onder 18 speciaal jeugdtarief) 40,00       

 

Kosten uniformjas: 

 - leeftijd t/m 18 jaar         gratis       n.v.t. 

 - Ouder dan 18 jaar*         50 %       n.v.t. 

 

* 50% is ongeveer 195 Euro. De korting van 50% wordt maximaal 1 maal per 10 jaar verstrekt. Uw oude jas kunt u inleveren bij het 

Gilde. Wordt deze verkocht dan ontvangt u de opbrengst (30 Euro). Jassen jonger dan 10 jaar waarop het Gilde korting heeft 

gegeven blijven eigendom van het Gilde. 

 

De overige uniformdelen komen voor uw eigen rekening. Dit zijn:  Een witte broek en witte blouse, hoed met veer, zwarte sokken en 

zwarte schoenen. Voor vragen die betrekking hebben op de uniformjas kunt u zich wenden tot het secretariaat. Witte broek is te 

koop via onder andere: https://www.zorgkleding.nl/haen-broek-peter-wit.html. De schuttershoed incl. veer is te verkrijgen bij het 

Gilde.  

 

Wanneer u donateur wilt worden, kunt u dit onderaan het formulier aankruisen. U hoeft dan geen inleggeld te betalen en de 

informatie met betrekking tot de kleding is niet op u van toepassing.  

  

Roepnaam  

Voorletters 

Tussenvoegsel 

Naam 

Geboortedatum  

Straat en huisnummer  

Postcode 

Plaats 

Telefoon/mobiel   

E-mailadres  

IBAN-rekeningnummer  

 

Ja, ik ga akkoord met de automatische incasso voor de contributie. 

Datum Handtekening 

  

 

Ja, ik ga akkoord met het gebruik van foto's waar ik op voorkom. 

Datum Handtekening 

  

 

Ik wil enkel donateur worden:  

Ja:  Nee: 

  

 

https://www.zorgkleding.nl/haen-broek-peter-wit.html

