Opgericht : 4 mei 1962
Koninklijk goedgekeurd op 7 juli 1967
Aangesloten bij de KNGU
KvK nummer 40342907
Bankrekening NL09 INGB 0001 9423 80

https://gvlombardijen.nl/
info@gvlombardijen.nl

Inschrijfformulier Gymnastiek Vereniging Lombardijen
Naam lid: __________________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________
Postcode: ____________________ Woonplaats: _________________________________________________
Telefoonnummer(s) : _____________________________

_________________________________

Geboortedatum: _______________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________
(Medische) gegevens die voor de leiding belangrijk zijn: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Niet verplicht om in te vullen) Omdat onze vereniging altijd vrijwilligers kan gebruiken, maar we niet weten wat
voor kennis en kunde onder de ouders/verzorgers aanwezig is, vragen wij om hieronder in te vullen wat u voor
onze vereniging kunt betekenen: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Turnster heeft recht op Jeugdsportfonds: ja / nee
Let op: indien uw kind recht heeft op Jeugdsportfonds (JSF) dient u dit zelf bij uw tussenpersoon aan te vragen. Ook de
jaarlijkse verlenging dient u zelf aan te vragen. Totdat de bevestiging vanuit het Jeugdsportfonds per mail bij u en bij ons
binnen is bent u contributie verschuldigd. Snel aanvragen is dus gewenst. Het Jeugdsportfonds gaat pas in op de dag dat is
aangevraagd. Deelname van uw kind aan wedstrijden en wedstrijdkleding moet door u zelf betaald worden. Dit wordt niet
vergoed vanuit het JSF.

Regels en afspraken
-

-

Wij wijzen erop dat alle leden verplicht zijn het gympakje van de vereniging aan te schaffen als zij aan
een wedstrijd deel willen nemen.
Bij langdurige afwezigheid (langer dan 2 maanden) wegens ziekte van de turnster dienen de ouders
dit direct zelf aan het bestuur te melden via info@gvlombardijen.nl. Er kan dan overgegaan worden op
een aangepast contributiebedrag tot de turnster weer beter is. Het is niet mogelijk om het
contributiebedrag te verrekenen als de afwezigheid achteraf gemeld wordt.
Voor informatie: houd onze facebookpagina en website in de gaten!

Handtekening ouders voor bevestiging inschrijving: ____________________________________

Opgericht : 4 mei 1962
Koninklijk goedgekeurd op 7 juli 1967
Aangesloten bij de KNGU
KvK nummer 40342907
Bankrekening NL09 INGB 0001 9423 80

https://gvlombardijen.nl/
info@gvlombardijen.nl

Machtiging automatische incasso
-

-

-

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan GVL om van
zijn/haar genoemde bankrekening maandelijks de verschuldigde contributie af te schrijven.
De contributie wordt 12 maanden per jaar, dus ook in de zomervakantie, op de 1e van de maand
afgeschreven. U kunt er ook voor kiezen om het op de 25e vooraf te laten incasseren. Laat dit dan
weten via info@gvlombardijen.nl .
Onze tarieven staan vermeld op de website.
Het inschrijfgeld is eenmalig 5 euro en wordt verrekend bij de afschrijving van de eerste contributie.
Bij een mislukte incasso (om welke reden dan ook) worden administratiekosten in rekening gebracht.
De administratiekosten worden ook in rekening gebracht bij het terugboeken van een incasso. Een
eerste betalingsherinnering is €1,50, een tweede €5,00. Tevens wordt bij de tweede
betalingsherinnering de toegang tot trainingen en wedstrijden ontzegd. Indien niet betaald wordt voor
de uiterste betalingstermijn zal de turnster per direct uitgeschreven worden. Neem in geval van
vragen over de contributie contact op met de penningmeester: info@gvlombardijen.nl
Bij inschrijving voor een wedstrijd wordt het wedstrijdgeld automatisch vooraf geïncasseerd. Ook
wanneer uw kind na inschrijven niet mee doet aan de wedstrijd dient u het wedstrijdgeld te betalen.
De opzegtermijn van het lidmaatschap is een maand, geteld vanaf de eerste dag van de maand
volgend op de maand waarin wordt opgezegd. Opzeggen kan per mail: info@gvlombardijen.nl.
Voor meer informatie over ons betalingsbeleid, zie http://www.gvlombardijen.nl/contributie.html

Van dit rekeningnummer mogen contributie en wedstrijdgeld worden geïncasseerd:

Bankrekeningnummer: NL ____________________________________________ ________________________
Naam rekeninghouder: _______________________________________________________________________

Handtekening rekeninghouder: _________________________________________

In te vullen door de leiding
Datum 1e officiële les: _________________________
De lestijd waarop de turnster is ingedeeld:
Maandag
O 17.00-18.30
O 18.30-20.30

Dinsdag

Woensdag
O 17.00-18.30
O 18.30-20.30

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

zondag

O 16.30-18.30
O 18.30-20.30

O 10.00-11.00
O 11.00-12.00
O 12.00-13.00

O 10.00-13.00

