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

AFMELDEN
Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen en inleveren bij de ledenadministratie of de trainster van
de desbetreffende afdeling ?
Naam lid: .......................................................................

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

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

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

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

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

Beroep (Eventueel): ......................................................

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

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

Geslacht:

man

vrouw

Wil stoppen met sporten bij de volgende afdeling(en):
□

Recreatie turnen

…………….dag

Tijd: ……………………

□

Peuter en kleutergym

woensdag 13.30 – 14.15 uur

□

Freerunning

……………dag

□

Acrogym

□

Jongens turnen

zaterdag van 9.00 - 10.30 uur

□

Selectie turnen

selectie 1 / selectie 2 / selectie 3 / selectie 4

Tijd:…………………..

Reden van opzegging:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Wij kunnen deze opgave van reden evt. gebruiken om aanpassingen binnen de vereniging te
treffen.

Ook de achterzijde invullen!!

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

Ik, als lid of als ouder/verzorger wil me wel gaan (blijven) inzetten voor de volgende
activiteit(en) binnen de vereniging:
□
□
□
□
□
□

Kadertaak, zoals commissielid of bestuurslid
Trainerstaak
Jurylid
Pr & communicatie
Sponsorcommissie
Andere taken nl.: ............................................................................................................

Aanverwante zaken:
□
□

wil de nieuwsbrief per email blijven ontvangen
wil donateur worden

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

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

Handtekening:

Handtekening ouder/verzorger:
(bij minderjarigen)

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

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

INTREKKING MACHTIGING
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan GVM’79.
om van vermelde bankrekening het contributiegeld af te schrijven.
IBAN:

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

Naam rekeninghouder:

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

Datum:

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

Handtekening:

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

LEDENADMINISTRATIE
Daphne Maas, Prinses Marijkelaan 59, 3641 HH Mijdrecht,
e-mail ledenadmin@gvm79.nl
Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk per afmeldingformulier.
Het afmeldingformulier moet uiterlijk 1 mei bij de ledenadministratie binnen 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.
In te vullen door de ledenadministratie:

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

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

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

