Aanmeldformulier

lidmaatschap GVT

Dit formulier inleveren bij de leiding in de zaal!
Achternaam + Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode, Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer ouders/verzorgende
Mobiel nummer ouders/verzorgende
Emailadres

Inschrijfdatum

Is al lid van GVT, les:
Is nog geen lid van GVT, maar wil deelnemen aan de groep, svp hieronder aankruisen
les
Peuters vanaf 3 jaar
Kleuters j/m groep 1
Kleuters j/m groep 2

les
Turntraining maandag B-selectie (1 ½ uur)
Turntraining maandag A-selectie (1 ¾ uur)
Turntraining woensdag A-selectie (1 ¾ uur)

Meidengym groep 3 en 4
Meidengym groep 5
Meidengym groep 6
Meidengym groep 7 en 8
Meidengym groep VO

Freerunnen jeugd groep 4 t/m 7
Freerunnen jeugd groep 8 en VO+
Bodyfit dames maandag

Jongensgym groep 3 en 4
Jongensgym groep 5, 6 en 7
Jongensgym groep 8 en VO
Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap van GVT kan uitsluitend worden beëindigd door schriftelijke opzegging per e-mail vóór 1 juni of vóór 1
december.
Inlichtingen en opzeggingen: Ledenadinistratie GVT, ledenadministratie@gvtexel.nl
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Contributieperioden lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.
Afmeldingen vóór 1 juni betalen contributie tot 1 juli en afmeldingen vóór 1 december betalen contributie tot 1
januari.
Betaling van de contributie geschiedt door automatische incasso via onderstaande machtiging aan GVTexel. U ontvangt
ruim op tijd per Email een bericht wanneer de contributie wordt geïncasseerd.
Contributie wordt per kwartaal aan het eind van de derde maand van het lopende kwartaal geïnd (maart, juni,
september, december)

DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

SEPA

Gymnastiekvereniging Texel
Postbus 70
1790 AB
Den Burg
Nederland
NL48ZZZ406342180000
Contributie en eventuele wedstrijdgelden

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Gymnastiekvereniging Texel doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en eventuele
wedstrijdgelden en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Gymnastiekvereniging Texel.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Achternaam, voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Rekeningnummer (IBAN)

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Voor vragen?
www.gvtexel.nl
ledenadministratie@gvtexel.nl
Dit aanmeldformulier inleveren bij de leiding in de zaal!
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