GYMLUST SCHOORL
RECREATIEGYM
AANMELDINGSFORMULIER 2016/2017 (volgens artikel 6 van de statuten)

Hiermee meld ik mij aan als lid van de gymnastiekvereniging Gymlust Schoorl per (datum):…………………
LESUUR

…………………………………………………………………………………..

ACHTERNAAM:*

…………………………………………………………………………………..

VOORNAAM:*

…………………………………………… M/V*

GEBOORTEDATUM:*

…………… - …….……… - ……………

STRAAT:*

…………………………………………… HUISNR* ……………………...

……………………...

POSTCODE/WOONPLAATS:* ……………………………………………
TELEFOONNUMMER:*

…………………………………………… 06 Nr. *

…………………….

IBANNUMMER:*

…………………………………………… t.n.v.

……………………..

E-MAIL:*

……………………………………………………………………………….

*Verplicht in te vullen; U ontvangt een e-mail met lidmaatschapnummer
Ondergetekende verleent aan de penningmeester van de vereniging Gymlust te Schoorl de machtiging om de verschuldigde
contributie van zijn/haar bank (giro) rekening af te schrijven. Voor aanmelding van een lid jonger dan 18 jaar is schriftelijke
toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger verplicht. Het lidmaatschap loopt tot het einde van het schooljaar en wordt
automatisch verlengd.
Opzeggingen dienen schriftelijk, voor 1 juli of voor 1 januari via het opzeggingsformulier bij de ledenadministratie te geschieden.
Uitgezonderd zwaarwegende omstandigheden.
Hierbij geef ik ook toestemming om zo nodig ter promotie van de vereniging een en/of meerdere foto’s van mijn kind te laten
publiceren.
Handtekening nieuw lid

handtekening ouder / wettelijk vertegenwoordiger

……………………………………………

………………………………………………………….


(Alleen het bovenste gedeelte hoeft u in te leveren)
Het seizoen loopt gelijk met het schooljaar van de Schoorlse basisscholen. De seizoencontributie wordt berekend over tien
maanden, van september t/m juni. Indien het lidmaatschap begint in de loop van het seizoen, dan wordt de contributie naar
evenredigheid betaald. Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient tegelijk met de eerste
contributiebetaling te worden voldaan. Automatische afschrijving vindt plaats in twee termijnen op 1 oktober 2015 en op
1 april 2016.

Contributie: 2016 - 2017
t/m 17 jaar
Gym

€ 125,-

v.a. 18 jaar

€ 140,-

Inschrijfgeld

Selectie

*Basisbedrag

€185,-

€ 7,50

Voor informatie over de contributienota en de betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester dhr. M. Zutt:
penningmeester@gymlustschoorl.nl.
*Voor de selectie wordt in oktober het basisbedrag van € 185,-- afgeschreven en in maart het aanvullende contributiebedrag:
(= €1,70.- p/extra lesuur)

