INSCHRIJFFORMULIER GV BARENDRECHT
Door middel van dit inschrijfformulier kunt u uzelf of uw kind inschrijven als lid van Gymnastiekvereniging
Barendrecht. Het bestuur heet u van harte welkom en wenst u een sportieve en gezellige tijd bij onze vereniging.
Nadat u onderstaand formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het inleveren bij de leiding. Zij zorgen
er vervolgens voor dat uw inschrijving bij de ledenadministratie terecht komt. Door ondertekening van deze
aanmelding als lid, aanvaardt u tevens het lidmaatschap van de KNGU. Bij aanmelding van leden jonger dan 18 jaar
moeten de ouder(s) of wettige verzorger(s) (mede) ondertekenen. Medische bijzonderheden of andere belangrijke
zaken waarmee tijdens de lessen rekening dient te worden gehouden, kunt u met de leiding van de groep bespreken.
U betaalt nu eenmalig inschrijfgeld van € 12,50. Na inschrijving betaalt u per seizoen de KNGU-bondscontributie. GVB
is overeenkomstig de statuten van de KNGU verplicht om alle leden aan te melden bij de
KNGU. Op dit moment bedraagt de KNGU-bondscontributie het volgende: leden tot 16 jaar betalen per jaar € 20,80
en leden van 16 jaar en ouder betalen € 25,40 per jaar. Dit bedrag wordt verspreid over 4 kwartalen geïncasseerd
samen met de incassering van de verenigingscontributie.
geslacht

m/v

initialen

.........................................................

voornaam

.........................................................

achternaam

.........................................................

geboortedatum

discipline

........-........-........

adres

.........................................................

postcode

.........................................................

woonplaats

.........................................................

tel.nr. thuis

.........................................................

mobiel tel.nr.

.........................................................

extra tel.nrs.

.........................................................

e-mailadres

.........................................................

sporthal

@.....................................................

* Mocht u er op tegen zijn dat foto- en/of filmmateriaal van u/uw
kind wordt gebruikt op de website en social media, geef dit dan
persoonlijk aan bij de leiding van de groep

Handtekening (ouder)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

groepsspringen
jazzdance
kleuter-turnen
ouder- & kindgym
peuter- & kleutergym
ritmische gym
special gym
turnen
volwassen groepen
zumba
streetdance

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aksent
Calvijn
Riederpoort
Smitshoek
Turnhal GVB
MFA Kruidentuin
Vrijenburgpoort
Waterpoort
Zeeheld
Hof van Maxima

dag

.........................................................

tijd van/tot

.........................................................

IN TE VULLEN DOOR DE LEIDING:
naam leiding

...........................................................................................................

groepsnummer

..........................

datum eerste proefles

........-........-........
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HELPENDE HANDEN GEVRAAGD
U bent nu lid van onze ruim 1000 leden tellende vereniging. De leeftijd van onze leden varieert van 2 tot ruim 70 jaar.
We hopen dat u en eventueel uw kind(eren) plezier zullen beleven aan de activiteiten die georganiseerd worden
binnen de vereniging. Diverse vrijwilligers maken het mogelijk dat we bij Gymnastiekvereniging Barendrecht meer
kunnen doen voor onze leden dan lesgeven alleen. Door middel van onderstaande vragen willen we peilen of u
geïnteresseerd en bereid bent te assisteren bij kleine en/of grote klussen of activiteiten.
IMMERS: VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!
Wilt u eventueel een bijdrage leveren aan:
BESTUUR
o Voorzitter
o Secretariaat
o Penningmeester
o Algemeen bestuurslid
COMMUNICATIE
o Redactielid krant, website en/of social media
o Fotografie
o Websitebeheer/webmaster/ICT’er
FINANCIEEL TEAM
o Ledenadministratie
o Urenadministratie
o Kostenadministratie (facturen en incasso’s)

KADER
o Werving kader
o Bezetting en roosters
LID VAN EEN COMMISSIE
o Vrijwilligerscommissie
o Sponsorcommissie
o Evenementencommissie
o Klusteam
o Wedstrijdcommissie (per discipline)
OVERIG

o

Administratie jaarlijkse Grote Clubactie

OPLEIDINGEN (kader)
o Opleidingscoördinator
o Inschrijvingen opleiding
o Contactpersoon opleidingen

Heeft u nog een opmerking?
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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DOORLOPENDE MACHTIGING VOOR HET AFSCHRIJVEN VAN CONTRIBUTIE (SEPA)

Gymnastiekvereniging Barendrecht

Incassant ID:

NL88ZZZ40341586000

Postbus 297

Kenmerk :

Contributie

2990 AG Barendrecht
Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging Barendrecht om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Gymnastiekvereniging Barendrecht.
Met deze machtiging wordt door middel van automatische incasso de contributie per kwartaal vooraf betaald. Voor
leden van selectiegroepen verleent u tevens een doorlopende machtiging voor de kosten voor deelname aan
individuele wedstrijden. Voor selectie leden die meer dan 9 uur per week trainen wordt de contributie maandelijks
via automatische incasso vooraf betaald.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank.
Naam

................................................................................................................

Adres

................................................................................................................

Postcode / Woonplaats

................................................................................................................

Land

................................................................................................................

IBAN

................................................................................................................

Plaats en datum

................................................................................................................

Handtekening

................................................................................................................
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