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AANMELDINGSFORMULIER

Met dit formulier meld je je aan voor één of meerdere activiteiten van de gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap in Norg.

Met ondertekening (bij minderjarigen door één van de ouders/verzorgers  te ondertekenen) verklaar je je akkoord met de regels van de vereniging 

en wordt toestemming gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en lessen van K&V, 

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Wanneer je opzegt moet je de daaropvolgende  kalendermaand nog

nog contributie betalen. Voorbeeld: per 5 oktober zeg je op, dan betaal je tot en met november contributie. 

De contributie wordt automatisch geïncasseerd per kwartaal, in oktober, januari, april en juli. Dit formulier inleveren bij de leiding of ledenadministratie.

Achternaam

Tussenvoegsel

Voornaam Man/vrouw*

Geboortedatum

Adres

Postcode/Woonplaats

Naam ouder/verzorger

Telefoon

E-mailadres

Datum ingang

Soort activiteit/ dag en uur

Eventueel 2e activiteit

* doorhalen wat niet van toepassing is Handtekening voor deelname

……………………………………………

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA
Naam Gymnastiek Vereniging K&V te Norg

Adres p/a Laarwoud 37,  9331 LR  Norg 

Incassaant ID NL46ZZZ400460140000

Kenmerk machtiging Contributie K&V Norg  <lidnummer >
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan K&V te Norg doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank

om een betaling 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 K&V. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam rekeninghouder:

Adres:

Postcode/woonplaats

Rekeningnummer (IBAN):

Plaats en datum: Handtekening:

……………………………………………… ……………………………………………………

het samenstellen van de groepen, het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven, ledenadministratie en inning van de contributie.

Aanmelden voor vrijwillige hulp bij:       O Jureren                              O Gymnastiekuitvoering 

                                                                         O  Activiteitencommissie  O Sponsoracties


