GYMLUST SCHOORL
AANMELD/OVERSTAPFORMULIER 2016/2017
VOOR DE TURNSELECTIE

Hiermee meld ik mij aan als lid van de turnselectie Gymlust Schoorl per (datum):…………………
TRAININGDAGEN EN UREN …………………………………………………………………………………..
ACHTERNAAM:*

…………………………………………………………………………………..

VOORNAAM:*

…………………………………………… M / V*

GEBOORTEDATUM:*

…………… - …….……… - ……………

STRAAT:*

…………………………………………… HUISNR* ……………………...

……………………...

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

…………………………………………… 06 Nr. *

…………………….

IBANNUMMER:*

…………………………………………… t.n.v.

……………………..

E-MAIL:*

……………………………………………

U ontvangt bevestiging van inschrijving per e-mail
*Verplicht in te vullen
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. Het inschrijfgeld dient tegelijk met de eerste contributiebetaling te
worden voldaan. 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 nieuwe lid
handtekening ouder / wettelijk vertegenwoordiger

……………………………………………

………………………………………………………….


(Alleen het bovenste gedeelte hoeft u in te leveren)
Het inschrijfgeld is € 7,50
De basiscontributie is € 185,00 per jaar, deze incasso vind plaats op of rond 1 oktober 2016.
Voor dit bedrag traint uw kind 1 tot 2 uur per week.
Wanneer uw kind meer dan twee uur in de week traint, vindt begin april 2017 een aanvullende incasso
plaats, gerekend over het aantal uren per week x € 1,70 per uur. Gerekend wordt met 45 weken per jaar.
De kosten van de extra trainingsuren komen bovenop de € 185,00 basiscontributie, worden dan per jaar (*):
Extra trainingsuren
0,5 uur
1 uur
3,5 uur
6 uur

Totaal Trainingsuren
2,5 uur
3 uur
5,5 uur
8 uur

Kosten
€ 38,25
€ 76,50
€ 267,75
€ 459,00

Basiscontributie
€ 185,€ 185,€ 185,€ 185,-

Totaal
€ 223,25
€ 261,50
€ 452,75
€ 644,00

Voor deelname aan de competitie wordt het voor dat seizoen geldende bedrag in rekening gebracht.
(*)Uw kind traint gemiddeld meer weken dan de 45 weken die in rekening worden gebracht. Vaak worden er ook in de
vakanties nog extra uren in de gymzaal getraind. Deze worden echter niet in rekening gebracht.
Daarnaast moet u ook begrijpen dat de € 1,70 bijdrage per uur niet staat in verhouding tot de kosten. Denk maar aan
zaalhuur en loonkosten van de leiding. De vereniging legt er dus per uur een flink bedrag bij!
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