SPORTVERENIGING GEMS – MAARSSEN
Aangesloten bij de K.N.G.U
DOORSTROOMFORMULIER voor Selectie Turnen
SEIZOEN 2017-2018
INLEVEREN BIJ DE TRAINER(S)
Beide pagina’s
Voor- en achternaam ________________________________________________________________________
M/V Geboorte datum _______________________________________________________________________
(indien minderjarig)

Naam en voorletters ouder/verzorger ____________________________________________________
Adres __________________________________________

Telefoon ______________________________

Postcode en Woonplaats ____________________________________________________________________
E-mail_________________________________________

Mobiel ________________________________

Train(st)er ___________________________________

Zaal

: Fazantenkamp

Lestijd ______ uur tot ______ uur op __________dag
Datum 1ste les ____________________________________
Het huishoudelijk reglement kunt u vinden op www.svgems.nl.
Het is ondergetekende bekend dat de volledige contributie verschuldigd is, indien om
welke reden dan ook, de lessen niet worden gevolgd.
Handtekening (voor minderjarigen een ouder/verzorger)
_____________________________________________________________________________________________________
Heeft u een ziekte waar rekening mee gehouden moet worden gehouden wilt u dit dan
s.v.p. aan de trainer melden.
Ondergetekende is beschikbaar voor de volgende taken binnen de vereniging:
o het ondersteunen van de leiding (zoals invalleiding, assistent leiding en hulpjes)
o juryleden (voor elke wedstrijd moeten we verplicht juryleden leveren)
o het helpen bij de clubkampioenschappen
o bestuursfunctie
Let op: ook pagina 2 invullen, ondertekenen en inleveren bij de trainers.

Vervolg DOORSTROOMFORMULIER SPORTVERENIGING GEMS MAARSSEN
Selectie Turnen SEIZOEN 2017-2018
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens
stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging minstens één maand voor het
einde van het verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 30 juni, in de maanden juli en augustus
wordt geen les gegeven, net als alle andere reguliere schoolvakanties/vrije dagen.
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend voor 1 juni bij de
ledenadministratie: ledenadministratie@svgems.nl.
Nieuwtjes en weetjes kunt u vinden op onze website: www.svgems.nl
Graag nodigen we u uit om lid te worden van onze facebook pagina: Sv Gems. Hier
worden ook turnpakjes te koop aangeboden en verkocht.
WIJZE VAN BETALING
De contributie van Sportvereniging Gems Maarssen gebeurt per maand via een
automatische incasso.
LET OP: Bij het voor het eerst inschrijven van een nieuw lid worden éénmalig
inschrijfkosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 5,00.
CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017-2018*
per maand via automatische incasso (10x):
Selectie

4 uur p.w.
€ 66,40

Per jaar
€ 664,00

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan SV Gems om
de contributie maandelijks te incasseren van:
IBAN nummer: NL________________________________________________________________________________
Voorletters en naam rekeninghouder: _________________________________________________________
Handtekening rekeninghouder: ________________________________________________________________

*Bij ons kunt u gebruik maken van de

geef het aan ons door via penningmeester@svgems.nl

