Aanmeldingsformulier

lidmaatschap GVT

Dit formulier inleveren bij de leiding in de zaal

groep
Peuters vanaf 3 jaar
Kleuters groep 1
Kleuters groep 2
Meisjesgym groep 3
Meisjesgym groep 4 en 5
Meisjesgym groep 6
Meisjesgym groep 7 en 8
Meisjesgym VO en ouder
Jongensgym groep 3
Jongensgym groep 4 en 5
Jongensgym groep 6, 7 en 8
Jongensgym VO en ouder

meisje
meisje
meisje

jongen
jongen
jongen

groep
Turntraining maandag B-selectie (1 ½ uur)
Turntraining vrijdag B-selectie (1 ½ uur)
Turntraining maandag A-selectie (1 ½ uur)
Turntraining vrijdag A-selectie (1 ½ uur)
Freerunnen jeugd groep 3 en 4
Freerunnen jeugd groep 5 en 6
Freerunnen jeugd groep 7 en 8
Freerunnen jeugd VO en ouder
Bodyfit dames

Soms wordt er door iemand van GVT een foto of filmpje gemaakt van een activiteit. Dit materiaal zou gebruikt kunnen
worden voor een verslag of aankondiging in media of eigen website. Hier wordt altijd zorgvuldig mee omgegaan. Kunt u
daarmee akkoord gaan?
Ik ga hiermee akkoord

Ik ga hier niet mee akkoord

Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap van GVT kan gedurende het hele jaar worden beëindigd door schriftelijke opzegging. De beëindiging
gaat in aan het einde van het kwartaal waarin is opgezegd.
Inlichtingen en opzeggingen: gymturnfreerunledengvt93@gmail.com
Betaling van de contributie geschiedt door automatische incasso via onderstaande machtiging aan GVTexel. U ontvangt
ruim op tijd per Email een bericht wanneer de contributie wordt geïncasseerd.
Contributie wordt per kwartaal rond de 25e van de tweede maand van het lopende kwartaal geïnd (februari, mei,
augustus en november)

DOORLOPENDE MACHTIGING

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

Gymnastiekvereniging Texel
Postbus 70
1790 AB
Den Burg
Nederland
NL48ZZZ406342180000
Contributie en eventuele wedstrijdgelden

SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Gymnastiekvereniging Texel doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en eventuele
wedstrijdgelden en toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Gymnastiekvereniging Texel.
Als 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.

Achternaam + Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

Rekeningnummer (IBAN)

Plaats:

Handtekening:

Datum:

