__

__________________________________________________________________

INSCHRIJFFORMULIER Inleveren bij de leiding
Achternaam:……………………………………………………………………………………..
Roepnaam:……………………………………………………m/v……………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………E-mailadres:…………………………………..
Postcode en Woonplaats:………………………………..:……………………………………..
IBAN Bank-/Gironummer:…………………………………………………………………………...
Lid per:…………………………………………………………………………………………………
Indien de eerste les plaatsvindt voor de 15e van de maand, dan is de contributie verschuldigd per helft van de maand.
Als de eerste les na de 15e van de maand plaatsvindt, dan is de contributie verschuldigd bij aanvang van de volgende maand

Contributie

De contributie bedraagt per maand:

Recreatie 2 Gymnastiek (leeftijd 6 - <16 jaar) :
Recreatie 3 Pré Turnen
:
Recreatie 4 Senioren / Trimmen
:
Wedstrijdsport Instap/Pupil/Jeugd/Junior
:
Wedstrijdsport Senior (leeftijd >16 jr)
:
Inschrijfkosten (eenmalig)
:

€ 14
€ 14
€ 16
€ 30,50
€ 32,50
€ 10

per mnd (vanaf 16jr. € 15 per mnd)
per mnd (vanaf 16jr. € 15 per mnd)
per mnd
per mnd (incl. € 2,50 wedstrijdgeld)
per mnd (incl. € 2,50 wedstrijdgeld)

Door ondertekening van dit formulier wordt ingestemd met automatische incasso door
de vereniging van de verschuldigde contributie van bovenstaand IBAN bank-/girorekening nummer. U heeft een terugboekingstermijn van 30 dagen.
Beëindiging Lidmaatschapformulier is te verkrijgen bij de leiding of te downloaden van de website

www.gvdebrug.nl.
De opzegtermijn van het lidmaatschap is per kwartaal. Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor
het einde van de tweede maand van het lopende kwartaal schriftelijk ingediend te zijn bij de
ledenadministratie. Is de schriftelijke opzegging ontvangen in de derde maand van het lopende kwartaal dan
eindigt het lidmaatschap per einde van het eerstvolgende kwartaal. Een opzegging die niet schriftelijk is
ingediend bij de ledenadministratie, wordt niet in behandeling genomen.
Gymnastiekvereniging “De Brug” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of diefstal tijdens het
deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

Handtekening:

Bij minderjarigen handtekening ouder/voogd………………………………………………

In te vullen door de leiding:
Ingangsdatum lidmaatschap:………………………………………………………………………….
Lid nummer……………………lesuur………………………dag van……….uur tot…….……uur
Bankrelatie: RABOBANK Oost Betuwe Rel.Nr.:NL78 RABO 0315103442
Secretariaat & ledenadministratie:
Inge van Drie, Bretagnesingel 82, 6666 XX Heteren. Tel: 06-22994194 secretariaat@gvdebrug.nl

Calamiteiten
Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Indien hier sprake van is in de les, willen we
graag accuraat kunnen handelen. Daarom verzoeken wij u onderstaande gegevens (op
vrijwillige basis) in te vullen:
Naam en telefoonnummer huisarts:……………………………………………………………..
Telefoon contactpersoon:…………………………mobiele telefoonnummer:……………........
Telefoonnummer tweede contactpersoon:…………………………………………………

Bijzonderheden
Zijn er bijzonderheden, belangrijk om te weten voor de leiding die u wilt doorgeven, dan kunt
u dat hieronder aangeven. Er is altijd gelegenheid deze informatie met de leiding te
bespreken. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorg omgegaan en is niet voor
derden beschikbaar.

Bestuur GV De Brug

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en beeldopnames van u op social media plaatsen. Met
dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik …………………..……………..…….. (verder: ondergetekende)
GV De Brug (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:
 Het verwerken van mijn persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres,
telefoonnummer (s) geboortedatum en plaats) via Digimembers, het administratiesysteem
van de KNGU t.b.v. het lidmaatschap van deze bond.
 Het verwerken van mijn persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres,
telefoonnummer (s) geboortedatum en plaats, rekeningnummer bank en
lidmaatschapsnummer) door Compear, het administratiebureau van onze vereniging,
t.b.v. het groepsoverzicht van onze vereniging en het innen van contributie.
 Het gebruiken van mijn mailadres voor o.a. het verzenden van nieuwsbrieven,
wedstrijdschema’s en andere informatie namens het bestuur of instructeurs.
 Publiceren van verslagen van activiteiten onder vermelding van mijn voornaam op de
afgeschermde website/facebookpagina van De Brug.
 Het maken en publiceren van verslagen van activiteiten onder vermelding van mijn
voornaam inclusief mijn foto in de regionale krant of publicatie van foto/beeldopnames
tijdens wedstrijden door KNGU.
 Publiceren van foto’s van mij op de algemene website van De Brug.
 Het maken en publiceren van foto’s en/of beeldopnames van mij op social media zoals:
groepsapp van de leden, afgeschermde facebookpagina.
 Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen
zodat andere leden mij kunnen benaderen.
 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen,
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij
opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
LET OP: In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient
deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ………………………………………………………… Naam ouder / voogd
…………………………………………………….
Geboortedatum ....…………………………………… Handtekening
..………………………………………………………………
Datum

……………………………………………………….

Handtekening ………..…………………………………

