Inschrijfformulier Gymnastiekvereniging SSS Lopik

INSCHRIJFFORMULIER
Het contributie halfjaar loopt van 1 juli t/m 31 december, en van 1 januari t/m 30 juni.
De lescontributie per halfjaar wordt geïnd in september en in februari,
-De KNGU bondscontributie is voor elk lid verplicht. De hoogte hiervan wordt door de KNGU in
december vastgesteld voor het volgende jaar. De bondscontributie wordt tegelijk met de
lescontributie geïnd.
- De totale contributie wordt geïnd door middel van een automatische incasso. (Mocht dit niet
mogelijk zijn dan wordt er € 1,50 per lid in rekening gebracht.)
KNGU Bondscontributie 2020:
SSS Lopik is aangesloten bij de KNGU, daarom betaald de vereniging voor ieder lid jaarlijks verplicht
bondscontributie aan de KNGU. Dit is met name voor verzekering, opleiding en wedstrijden. Het
maakt niet uit wanneer men lid wordt, het bedrag blijft hetzelfde en wordt twee keer per jaar bij de
lescontributie gerekend. Voor het jaar 2020 heeft de KNGU de bedragen als volgt vastgelegd:
Leden t/m 15 jaar € 11,30 per half jaar
Leden van 16 jaar en ouder € 13,90 per half jaar
Lescontributie per halfjaar:
- Peuter/kleutergym
- Freerunnen
- Recreanten Gym
- Conditie/keep-fit/trimmen
- Onderbouw selectie (2 uur per week)
Bovenbouw selectie (2 uur per week)
- Zaterdag selectie (2 uur per week)
•
•
•
•
•

€ 50,00
€ 53,50
€ 53,50
€ 75,50
€ 120,50
€ 125,00
€ 125,00

(excl. wedstrijdgeld)
(excl. wedstrijdgeld)

Het wedstrijdgeld per jaar bedraagt € 25,00 en is voor 2 voorwedstrijden.
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,Verenigingsturnpakjes zijn te bestellen via een link op onze website: www.ssslopik.nl . Voor de
selectie is een verenigingsturnpakje verplicht in verband met deelname aan wedstrijden.
Opzegging lidmaatschap kan uitsluitend via de mail bij de ledenadministratie 1 maand voor
de contributie-vervaldatum, d.w.z. vóór 1 december of vóór 1 juni .
ledenadministratie: ssslopiksecretariaat@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL96RABO03136.50.446 – Kvk 40482637
Correspondentieadres secretariaat: Gymnastiekvereniging SSS Lopik, Wagenmaker 28, 3411 WN Lopik.
Email: ssslopiksecretariaat@gmail.com - website: www.ssslopik.nl – Facebook: www.facebook.com/ssslopik

Inschrijfformulier Gymnastiekvereniging SSS Lopik

Hierbij meld ik mij / mijn kind aan als lid van Gymnastiekvereniging S.S.S. Lopik
ingaande per (datum) :...………………………………………………………………………………………………………..
Naam: …………………………………………………………..........................................………………………M/V
Adres: ……………………………………………………………….. Postcode: ………………………………………………..
Woonplaats: ……………………………………………………… Telefoon: …………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………….
Emailadres: ……………………………............................…………………….@............................................
Op de volgende les(sen):
O
O
O

Dag(en):………………………………….. Tijd(en): ………………………………

Peuter/Kleutergym
Free-runnen
selectie turnen

O
O
O

Conditie/ Keep Fit / Trimmen
Recreanten gym / turnen
Zaterdag selectie

Ik geef toestemming voor mediadoeleinden, zoals facebook/ website:
JA/NEE
Onze vereniging is nergens zonder inzet van vrijwilligers. Graag vragen wij ook van u een vrijwillige
bijdrage. Waarin zou u ons kunnen ondersteunen?
O Bestuurlijk
O Hulp bij activiteiten
O Anders:
O Sponsorcommissie O Website
………………………………………
O Hulp in de les
O Persberichten
………………………………………
Heeft u of uw kind een aandoening/ziekte, bv een voedselallergie, waarbij het van belang kan zijn dat de leiding daarvan
op de hoogte is, wilt u dat dan vermelden.

Plaats, datum : …………………………………………
Handtekening: ……………………………………………..
Voor leden tot 18 jaar, handtekening ouder/verzorger(ster)
__________________________________________________________________________________
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gymnastiekvereniging SSS
Lopik om per halfjaar de contributie af te schrijven van:
IBAN rekeningnummer: …………………………………………………………………………………………………………
Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum: ……………………………………………………

Handtekening:…………….………………………………..

Bankrekeningnummer: NL96RABO03136.50.446 – Kvk 40482637
Correspondentieadres secretariaat: Gymnastiekvereniging SSS Lopik, Wagenmaker 28, 3411 WN Lopik.
Email: ssslopiksecretariaat@gmail.com - website: www.ssslopik.nl – Facebook: www.facebook.com/ssslopik

