Gymnastiek Vereniging Mijdrecht 79

Opgericht 21 maart 1979 - Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Postbus 353
3640 AJ Mijdrecht
Rabobank 1170.96.725
www.gvm79.nl

AANMELDEN
Naam lid: ............................................................................

Geslacht:

man

vrouw

Roepnaam: .........................................................................

Voorletter(s): ..........................................

Adres: .................................................................................

Telefoonnummer: ..................................

Postcode: ................... Woonplaats: ...................................

Geboortedatum: .......-.......-............(dd-mm-jj)

Emailadres: ........................................................................

Datum 1e les: ....................................................................
Meldt zich aan voor:
□ Peuter en kleutergym (3-6jr)
□ Recreatie turnen 7-9 jaar
□ Recreatie turnen 6-7 jaar (2013/2012)
□ Recreatie turnen 7-8jaar (2011)
□ Recreatie turnen vanaf 8+ (2010 en eerder)

woensdag 13.15 – 14.00 uur
dinsdag van 16.00 – 17.00 uur
woensdag van 14.00 – 15.00
woensdag 15.00 -16.00
woensdag van 16.00 – 17.00 uur

□
□
□
□

Freerunning
Jongens turnen
Selectie turnen 4
Selectie turnen

…………….dag tijd: ………………………
zaterdag van 9.00 - 10.30 uur
donderdag 16:30- 18:30
woensdag, zaterdag (in overleg met trainster) ………uur
selectie 1 selectie 2 selectie 3

□

Acrogym

dinsdag 17.00-19.00

Tevens wil ik of mijn ouder/verzorger mij inzetten voor de volgende activiteit(en) binnen de vereniging:
□ Kadertaak, zoals commissielid of bestuurslid
□ Trainers- / assistent-taak
□ Jurylid
□ Pr & communicatie
□ Sponsorcommissie
Naam ouder/verzorger: ..............................................
Ondergetekende geeft:
□ geeft géén toestemming om gemaakte individuele foto’s tijdens lessen, wedstrijden e/o
evenementen op de website van GVM’79 te plaatsen

Plaats: .......................................

Datum: .......-.......-.............

Handtekening:

Handtekening ouder/verzorger:
(bij minderjarigen)

....................................................

....................................................
Ook de achterzijde invullen!!

Like ons op Facebook: www.facebook.com/gvm79
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MACHTIGING *
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiek Vereniging Mijdrecht 79
(GVM’79) om doorlopende incasso-opdrachten uit te voeren. Tegelijk geeft u uw bank toestemming om een
bedrag van uw rekening af te schrijven, dat overeenkomt met de opdracht die u hieronder heeft ondertekend.
Deze machtiging geldt zolang aangemeld lid traint bij GVM’79 of als u de machtiging opzegt.
Wij zullen ruim van te voren de incasso in de nieuwsbrief van GVM’79 vermelden. Zo staat u niet voor
verrassingen. Als u deze afschrijving wilt terugboeken, neem dan binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
U ondertekent hierbij een automatische incasso voor:
- contributiegelden Gymnastiek Vereniging Mijdrecht 79
Rekeningnummer [IBAN]:

......................................................

Naam rekeninghouder:

......................................................

Datum:

......................................................

Handtekening:

......................................................

* i.v.m. de hoge bankkosten en bijkomende administratie is het invullen van de
machtiging verplicht gesteld !

Belangrijke informatie
-Ten aanzien van dit lidmaatschap gelden alle rechten en verplichtingen zoals neergelegd in de
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De statuten en huishoudelijk
reglement zijn te vinden op de website van GVM’79, www.gvm79.nl, of zijn op te vragen bij de
secretaris: secretaris@gvm79.nl
-Deelname aan de activiteiten onder leiding van de GVM’79 geschiedt op eigen risico.
-Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk per afmeldingformulier op te vragen bij de
ledenadministratie of te downloaden van de site, www.gvm79.nl
Het afmeldingformulier moet uiterlijk 1 mei bij de ledenadministratie zijn om lidmaatschap
van GVM’79 per 31 augustus te beëindigen. Bij opzegging na 1 mei bent u verplicht de
volledige contributie voor het volgende jaar te betalen. Zet deze datum a.u.b in uw agenda!
Wijzigingen betreffende verhuizing, machtiging of e-mailadres kunnen worden doorgegeven per
e-mail op ledenadmin@gvm79.nl.
Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld inleveren bij de ledenadministratie of de trainster?

Ledenadministratie
Daphne Maas, Prinses Marijkelaan 59, 3641 HH Mijdrecht, e-mail ledenadmin@gvm79.nl

In te vullen door de ledenadministratie:

GVM-Lidnummer : .....................

Bondsnummer:.....................

Like ons op Facebook: www.facebook.com/gvm79

Datum: .......-.......-.........

