SV HARFSEN GYMNASTIEK
Opgericht 21 januari 1949
Aangesloten bij de KNGU
KvK 70587833

info@gymnastiekharfsen.nl
www.gymnastiekharfsen.nl
AAN-/AFMELDINGSFORMULIER

Achternaam:
Adres:
Postcode+woonplaats:
Geboortedatum:

Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
E-mailadres:
Telefoonnr.:

M/V

Ik wil mij als lid van SV Harfsen Gymnastiek:
O Aanmelden
O Afmelden
Invullen bij aanmelding
Geeft zich per ……….-……….-………………… op als lid van SV Harfsen Gymnastiek.
Les:
O Gym groep 1 t/m 4
O Gym groep 5 t/m 8

O
O
O

Dames en heren mixgroep
Damesconditiegym
Total Body Workout

Deze aanmelding betreft:
O Actief lidmaatschap
O Begunstiger
O Niet-actief lidmaatschap

De gegevens worden opgenomen in het ledenbestand van SV Harfsen Gymnastiek en daarmee
gedeeld met de KNGU. De KNGU behoudt zich het recht voor gegevens van haar leden te delen met
door haar geselecteerde relevante derden. Meer info: dutchgymnastics.nl/kngu/privacyverklaring
Aanmelder gaat wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing is) akkoord met vermeldingen van
naam en/of foto’s op www.gymnastiekharfsen.nl en Facebook.
Het lid verplicht zich tot de aanschaf van de voorgeschreven verenigingskleding.
De statuten en huishoudelijke regels van SV Harfsen Gymnastiek moeten in acht worden genomen.
Een exemplaar hiervan is te verkrijgen bij het bestuur.
Machtiging tot incasso
Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk d.m.v. automatische incasso. De contributies worden
voor één jaar vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. De contributietarieven staan
vermeld op de website www.gymnastiekharfsen.nl.
Ondergetekende machtigt SV Harfsen Gymnastiek, tot wederopzegging, om ieder halfjaar de
verschuldigde contributie af te schrijven van zijn/haar rekening.
IBAN: ……………………………………………………………………………..
Naam rekeninghouder: ………………………………………………………… M / V
Woonplaats: ……………………………………………………………………..
Invullen bij afmelding
Ik meld mij af voor de les: ………………………………………………………………………………………..
Reden opzeggen: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Aanmeldingen gelden vanaf de eerste van de maand van aanmelding. Afmelden kan alleen per
halfjaar en moet gebeuren vóór 31 januari of vóór 31 juli.
Handtekening rekeninghouder:

Datum:

Voor leden onder de 18 jaar dient de ouder/voogd/verzorger te ondertekenen.

Paraaf secretariaat:

Invullen SV Harfsen Gymnastiek administratie
Bedrag 1e termijn:
Paraaf en datum penningmeester:

S.v.p. het volledig ingevulde formulier inleveren bij de leiding van de betreffende les.
Voor eventuele vragen neem contact op met de ledenadministratie, e-mail: info@gymnastiekharfsen.nl.

