Welkom!
Leuk dat u/jij lid wordt van Sportvereniging Gazelle. Wekelijks zijn er diverse lessen in de sporthal van
het Kulturhus in Oene. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Aanmelding van nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich opgeven door pagina 2 (Inschrijfformulier) en pagina 3 (Machtigingsformulier)
volledig in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie (Kloosterallee 16, Oene) of bij de trainer.

Contributie
Contributie per kwartaal : m.i.v. 01-07-2018
Jeugd tot 12 jaar
Combi-les wekelijks gym en dance

Euro 31,50
Euro 45,00

Jeugd vanaf 12 jaar

Euro 45,00

Dames Body Workout

Euro 45,00

Zumba dames
Combi-les zumba en dames body workout

Euro 45,00
Euro 60,00

De contributie wordt per kwartaal geïnd en wordt in de eerste maand van het lopende kwartaal
geïncasseerd. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, voor u en de vereniging, wordt u verzocht
om de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van uw
bankrekening.

Bondscontributie 2020
Als u lid wordt van onze vereniging, wordt u automatisch lid van de KNGU. De bondscontributie van
de KNGU bedraagt in 2020 per kwartaal € 5,65 voor jeugdleden (t/m 15 jaar) en € 6,95 voor leden
vanaf 16 jaar. Deze contributie wordt ook in de eerste maand van het lopende kwartaal geïnd.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (e-mail heeft de voorkeur, info@gazelleoene.nl)
per kwartaal, waarbij de uiterste opzegdatum op de laatste dag van het voorgaande kwartaal is gesteld.
Over de lopende periode wordt geen contributie terugbetaald. U ontvangt een bevestiging van de
opzegging. De automatische incasso wordt door ons stopgezet.
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INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam

………………………………………………………………………..…….

Roepnaam

………………………………………………………………………..…….

Voorletters

………………………………………………………………………..…….

Geslacht

man / vrouw (*)

Straat + nummer

………………………………………………………………………..…….

Postcode + woonplaats

………………………………………………………………………..…….

Geboortedatum

………………………………………………………………………..…….

Telefoonnummer

…………………………………06-nr.……………………………..…….

Emailadres

………………………………………………………………………..……..

( ) Wenst lid te worden van S.V. Gazelle met ingang van 01-….-20….
( ) Is reeds lid, maar wijzigt van lesuur.
De ingevulde maand is de eerste maand van contributiebetaling
Lessoort *)

: (….) Kidsdance
: (….) Meidengym 1 - groep 1-4
: (….) Meidengym 2 - groep 5-8
: (….) Turngroep 11+
: (….) Zumba dames
: (….) Dames Body Workout

Gazelle plaatst regelmatig foto’s en/of filmpjes van activiteiten die binnen de vereniging plaatsvinden
op social media en de website. Op deze manier brengen we de vereniging in beeld, maar willen we
ook Gazelle promoten. Het kan zijn dat u/jij op een afbeelding staat.
Hier heb ik wel/geen* bezwaar tegen
*) Aankruisen/arceren wat van toepassing is
De contributie wordt per kwartaal per automatische incasso geïnd, in de eerste maand van het
lopende kwartaal.
Datum

………………………………….

Plaats

.……………………………..…

Handtekening

.……………………………..…

(vergeet niet het Machtigingsformulier in te vullen.)
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MACHTIGINGSFORMULIER
Doorlopende machtiging
Naam

Sportvereniging Gazelle

Adres

Kloosterallee 16

Postcode en plaats

8167 LT Oene

Land

Nederland

Incassant ID

NL62ZZZ401019510000

Kenmerk machtiging

Lidnr. ……………… (niet invullen)

Reden betaling

Contributie S.V. Gazelle

Datum afschrijving

Op of rond de 25e dag van de eerste maand van het lopende kwartaal
schrijven wij het verschuldigde bedrag van uw rekening af.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportvereniging Gazelle om
doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Sportvereniging Gazelle. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

…………………………………………………….

Adres

…………………………………………………….

Postcode en plaats

…………………………………………………….

Land

…………………………………………………….

Rekeningnumer [IBAN]

…………………………………………………….

Plaats en datum

……………….…………………………………..

Handtekening

…..…………………………………………………
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