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Aanmeldformulier Gymnastiekvereniging Veenwouden (GVV)

0 0 0 0 0Jazz 1 
0 0 0 0 0Jazz 2
0 0 0 0 0Jazz 3
0 0 0Seniorengym 1 0Jazz 4
0 0 0Seniorengym 2 0

Naam/Voornaam:
Adres:
Postcode:

Datum aanmelding:
 

0Ja
0Nee

Hoe bent u met ons in contact gekomen?

Om onze vereniging draaiende te houden wordt van ieder lid of familielid van het actieve lid verwacht
dat hij/zij minimaal één keer per jaar de vereniging ondersteund. Vele handen maken licht werk!!
Hieronder aangeven waarvoor u beschikbaar bent.

0 Bestuursfunctie 0Activiteitencommissie
0 PR commissie 0Jurylid (opleiding word door GVV betaald)
0 Jeugdbestuur (12 jaar of <) 0Sponsorcommissie
0

nemen wij contact met u op. Mogen wij u op deze lijst noteren: 0 ja Telefoonnummer:
0Nee

Machtigingskenmerk: lidnummer.
Een lidmaatschap is voor zes maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd. 
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren voor 1 januari of voor 1 juli.
Opzeggen bij de Penningmeester:

IBAN nummer:
BIC nummer:
Naam rekeninghouder:
Adres rekeninghouder:
Postcode: Woonplaats:
Land:
Datum: Handtekening:

Wij verzoeken u dit inschrijfformulier volledig in te vullen en deze bij de trainer in te leveren.

Een automatische incasso kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw bankrekeningnummer, naam, adres, postcode,

woonplaats,datum en plaats uw handtekening. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bankkantoor

opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijvingen

zullen plaatsvinden. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven vermeldt.

Ondergetekende geeft zich op voor:

Peuter en Kleutergym   Turnen Heren 1,5 uur Acro Instap Freerunnen 1
Gymnastiek 5-8 jaar Turnen Heren 2,5 uur Acro 2 uur Freerunnen 2
Gymnastiek 8-11 jaar Turnen Heren 3 uur Acro 4 uur Freerunnen 3
Turnen Dames 2 uur Turnen Heren 5 uur
Turnen Dames 4 uur Groepsspringen Jazz indiv.

Woonplaats:

Telefoonnummer: Mob. Nummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:

Gaat u akkoord met het plaatsen van uw foto's op onze website en social media?

Als u niet “vast” iets voor de vereninging wil doen hebben we een email- /bel lijst. Als we dan hulp nodig hebben

Doorlopende machtiging S€PA (invullen in hoofdletters)

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan GVV, Johanneswâld 15 Feanwâlden,
om per maand de contributie van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Incassant: NL96ZZZ400004210000

gvvpenningmeester@gmail.com
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