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Formulier zenden aan / brengen naar de ledenadministratie van G.V. Eendracht, tnv. Pieter Burger, Johannes 
Schoenmakerlaan 24,7875 BJ  Exloo of administratie@gveendracht.nl 
KVK 40046104     Bankrekening: NL36 RABO 0348 0227 00    BIC: RABONL2U 

Eendracht  
Gymnastiekvereniging 
 

Aanmeldingsformulier  
Hierbij meld ik mij / mijn kind met ingang van _____/_____/_____________ tot wederopzegging aan als lid van 

Gymnastiekvereniging Eendracht. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

 
Voornaam : ____________________________________ Geslacht : M / V 
 
Naam  : ____________________________________ Geb. datum : ____/_____/_________ 
 
Straat  : ____________________________________ Telefoonnr.  : _________- _________ 
 
Huisnummer : ____ Plaats:_________________________ Postcode : ____________ 
 
e-mail  : ______________________________@________________ 
 
Schrijft zich in voor Gymnastiekgroep:        contributie 2020 
 Maandagavond 19.30 – 20.30 uur Dames senioren   € 42,50 per kwartaal 
 Vrijdagmiddag 13.00 – 14.00 uur Groep 3 en 4    € 35,00 per kwartaal 
 Vrijdagmiddag 14.00 – 14.45 uur Groep 1 en 2    € 32,00 per kwartaal 
 Vrijdagmiddag 14.45 – 15:15 uur  Peutergym    € 29,00 per kwartaal 
 Vrijdagmiddag 15.30 – 16.30 uur Groep 5,6,7 en 8   € 35,00 per kwartaal 
 Vrijdagmiddag 16.45 – 17.45 uur Freerunning 1    € 35,00 per kwartaal 
 Vrijdagmiddag 17.45 – 18.45 uur Freerunning 2    € 35,00 per kwartaal 
 Vrijdagmiddag 15:30 – 17:45 uur Freerunning in combi met gym  € 53,00 per kwartaal 
 Vrijdag / Zondag    Turnen DET    € 62,00 per kwartaal 
            (alle incl. bondscontributie) 

1. Ik geef wel / geen toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor de ledenadministratie 
van de vereniging en de gymnastiekunie. 

(indien ondertekening jonger dan 16 jaar, (mede) ondertekening door ouder of voogd) 
 
2. Ik ga wel / niet akkoord met het privacy beleid zoals omschreven op www.gveendracht.nl/privacy.html 
  
3. Ik geef wel / geen toestemming voor het maken van beeldmateriaal, zoals foto en film tijdens evenementen,  
 activiteiten, wedstrijden van onze vereniging en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, 

posters, advertenties 
 
De contributie-inning gebeurt middels onderstaande automatische incasso en per kwartaal achteraf.  

SEPA 
Incassant ID NL98ZZZ40046104000 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Eendracht om per d.d.___/___/______ bedragen 

van bank/giro rekening (IBAN) ____________________________ af te schrijven met betrekking tot contributie en 

bondscontributie. De contributie-inning vind plaats in de laatste maand van het betreffende kwartaal. 

 
Naam: _____________________ Plaats:  ________________________ 

Datum: _____/_____/_______________ Handtekening:  ____________________ 

 Handtekening:  ____________________ (ouder of voogd) 
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