GYMNASTIEKVERENIGING H.S.C.
aangesloten bij de KNGU
inschr. KvK V40094111
Bank Rabo: 114080585
Postbus 246
3840 AE Harderwijk
www.hierdense-sportclub.nl

Hierdense Sport Club

Inschrijfformulier
Naam:

Geslacht: M/V

Straatnaam en huisnummer:

www.hierd

Postcode en woonplaats:

Tel.nr.:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Machtiging tot automatisch betalen van de contributie aan Gymnastiekvereniging HSC
Ondergetekende:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
IBAN rekeningnummer*
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gymnastiekvereniging Hierdense Sport Club om van zijn/haar
bovengenoemde rekening bedragen af te schrijven betreffende contributie.
! Turnen selectie (4 u p.w.)
! Recreatieturnen
! Free running

€ 30,50 p.mnd.
€ 17,00 p.mnd
€ 17,00 p.mnd.

! Kleutergym
! Toestelturnen dames
! bewegen op muziek dames

€ 15,00 p mnd
€ 17,00 p.mnd
€ 17,00 p.mnd

*Indien u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken
*Wanneer er door hetzelfde lid een tweede sport beoefend wordt bij onze vereniging, dan krijgt dit lid 35% korting op
de contributie van het goedkoopste onderdeel.
*De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Per lid vindt er jaarlijks afdracht plaats van de contributie.
Deze contributie zal één keer per jaar, middels een automatische incasso, worden geïnd bij de leden. Voor meer informatie zie de website www.kngu.nl

Ø i.v.m. privacy wet: goedkeuring gebruik beeldmateriaal: JA / NEE
De contributie zal de eerste week van ieder kwartaal van uw rekening worden afgeschreven.
Inschrijfgeld: € 15,00
Datum:

Handtekening:

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: Postbus 246, 3840 AE Harderwijk met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand voor het begin van een nieuw kwartaal. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt,
blijft de contributie over het hele kwartaal verschuldigd.
Statuten en huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij de ledenadministratie.
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van kleding en dergelijke.
Dit formulier inleveren bij de train(st)er.
In te vullen door de train(st)er:
Naam train(st)er:
Datum eerste proefles:

Dit lid neemt deel in groep:

Datum tweede proefles:

Datum eerste les:

