Gymnastiekvereniging Door Sport Tot Vriendschap
Peize
Incassant ID: NL98ZZZ400470740000

Website: www.dstv-peize.nl

AAN/AFMELDINGSFORMULIER
Graag dit formulier zo snel mogelijk inleveren bij de trainer/trainster.
Met dit formulier meld je je aan of af voor één van de activiteiten van gymnastiekvereniging DSTV, Door Sport
Tot Vriendschap in Peize. Met ondertekening (bij minderjarigen door één van de ouders / verzorgers) verklaar
je je akkoord met de regels van de vereniging, zie hiervoor onze website. Tevens kan je de vereniging machtigen
tot het innen van contributie door middel van een doorlopende incasso. Hoe en wanneer de inning plaats vindt
staat op de website. Bij andere vormen van betaling moeten wij voor de kosten en inspanning 5 euro extra in
rekening brengen.
Contributie wordt berekend vanaf de datum van ingang tot en met het einde van het seizoen. Stoppen met een
activiteit kan alleen aan het einde van het seizoen. Afmeldingen moeten altijd schriftelijk of via de e-mail
(ledenadministratie@dstv-peize.nl) voor 1 juni worden ingeleverd anders blijf je lid en ben je nog
contributie verschuldigd. De contributie naar de KNGU blijft namelijk ook doorlopen zolang je
ingeschreven staat.
Om de lessen bij kinderen zo rustig mogelijk te laten verlopen, wordt de ouder/verzorger verzocht tijdens de les
niet in de Sporthal of in de Gymzaal op het kind te wachten.
De onderstaande gegevens zijn nodig voor het aanmaken van het lidmaatschap in het administratiesysteem van
de KNGU/AU en de bij hun lopende aanvullende verzekeringen.

Aanmelding / Reden Afmelding*
Initialen en voornaam
Achternaam en tussenvoegsel
Geboortedatum
Rekeningnummer ( IBAN )
Naam rekeninghouder
Postcode / Plaats
Adres en huisnummer
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres
Lessoort
Dag / tijd
Startdatum eerste training / stopdatum
Paraaf van trainer/trainster voor gezien

Man/vrouw*

NL

*Graag invullen in duidelijke blokletters en doorhalen wat niet van toepassing is.
Handtekening voor deelname:

Handtekening rekeninghouder voor doorlopende
machtiging Euro incasso voor de contributie:

Datum:

