Gymnastiekvereniging Hercules Aldeboarn, Akkrum &Nes.
INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam:

………………………….………………………………………………

Voorletters:

….………………………………………………………………………

Roepnaam:

…………………………………………………………………………

Geslacht:

( M / V *)

Straat + nummer:

.………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:

…………………………………………………..………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

………………………Mobiel nummer:

Email adres:

………………………………………………………………………….

Naam school:

…………………………………………………………………………..

…………………………….

Wenst lid te worden van de Gymnastiekvereniging “Hercules” met ingang van …………....….
(eerste 2 lessen zijn gratis)
Lesuur : van ……….. uur tot ………. uur
Locatie :

Lesdag: …………………………………………...

Aldeboarn / Akkrum (*)

Categorie:

wordt ingevuld door ledenadministratie

Omdat vele handen licht werk maken kan Hercules altijd hulp gebruiken.
Bent u bereid vrijwilligerswerk te doen?
(Ja / Nee *)
Graag, bij bezwaar tegen plaatsing van foto’s op de website, doorgeven aan leidinggevende.
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
✂✂✂
Het deel hieronder mag u behouden.
Betalingen per incasso per kwartaal. De contributie is zo vastgesteld dat er in de vakanties wordt doorbetaald.
De contributie bedraagt:

€ 15,25 per maand voor leden t/m 15 jaar
€ 18,25 per maand voor senioren
€ 22,80 per maand voor jazz dames
De bondsafdracht wordt bij een nieuwe inschrijving afgeschreven en daarna ieder kalenderjaar in januari apart
afgeschreven en bedraagt over 2018 voor leden t/m 15 jaar € 21,40 en voor seniorleden € 26,20.
Het inschrijfgeld bedraagt voor iedereen eenmalig € 5.00.
Ledenmutaties kunt u uitsluitend schriftelijk melden aan de ledenadministratie. Opzeggen van uw lidmaatschap
kan uitsluitend schriftelijk, 2x per jaar (vóór 1 juli of vóór 1 januari).
Om het lidmaatschap te beëindigen en de machtiging in te trekken is een formulier te verkrijgen op de website.
Dit formulier moet worden ingevuld en opgestuurd naar de ledenadministratie en mag niet afgegeven worden bij
de leiding.
Ledenadministratie:
Penningmeester:

Anne Margreeth Elsinga
Rommie Schepers

ledenadministratie@gv-hercules.com
penningmeester@gv-hercules.com

Gymnastiekvereniging Hercules
Aldeboarn-Akkrum-Nes.

MACHTIGING voor Rabobank Euro-incasso

Ondergetekende machtigt Gymnastiekvereniging Hercules
Incassant-ID:
NL10 ZZZ 400020480000
via IBAN bankrekeningnummer: NL94 RABO 0348 3026 65
om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven inzake contributie, inschrijfgeld (eenmalig) en
bondsafdracht (jaarlijks).
Tevens geldt voor turnsters A1& A2 selectie een jaarlijkse afschrijving van het kleding- en
wedstrijdgeld. Voor turnsters B selectie een jaarlijkse afschrijving van alleen het wedstrijdgeld.
Naam rekeninghouder:

…………………………………………………………………….

Adres :

……………………………………………………………………..

Postcode en plaats

………………………………………………………………………

Telefoonnummer :

……………………………………………………………………….

Lid met ingang van :

………………………………………………………………………

Volgt welke les :

………………………………………………………………………

Bankrekening IBANnr. :

Datum: …………………………………

…………………………….

Handtekening: ………………………………………

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking
bij de bank worden ingediend.
Intrekking van de machtiging dient uiterlijk aan het einde van het 2e of 4e kwartaal schriftelijk te
worden gericht aan de ledenadministratie van Gymnastiekvereniging Hercules.

In geval van minderjarigheid dient één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger dit formulier te ondertekenen.

