Inschrijfformulier Kracht en Vriendschap Opmeer

Welkom bij Gym en Turnvereniging Kracht en Vriendschap Opmeer
Graag verwelkomen wij u, of uw zoon/dochter als nieuw lid van Gym en Turnvereniging Kracht en
Vriendschap Opmeer. De vereniging is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie).
Lid worden van de vereniging kan alleen door het bijgevoegd inschrijfformulier volledig in te vullen.
Door het invullen van het aanmeldingsformulier wordt u niet alleen lid van de vereniging, maar
tevens verplicht aangesloten bij de KNGU. Hierdoor bent u o.a. verzekerd tegen ongevallen tijdens
het beoefenen van de sport.
Achternaam

__________________________________________________________

Voorletters

_____________ Roepnaam

Geboortedatum

______________________________ Geslacht __________________

Adres

__________________________________________________________

Postcode

______________ Woonplaats _______________________________

Telefoonnummer

____________________________________

Mobielnummer

____________________________________

E-mailadres

_________________________________________________________

_________________________________

• In te vullen door de leiding:
Lid geworden per
_________________________________

Aantal uur

__________

Groep/ dag

Tijdstip

__________

_________________________________

Ga verder om de inschrijving definitief te maken à

Turnvereniging Kracht & Vriendschap
De Weijver 8
1718 MS Hoogwoud

info@kenvopmeer.nl
www.kenvopmeer.nl

IBAN NL19RABO0350703310
KvK 40625039

Inschrijfformulier Kracht en Vriendschap Opmeer

Doorlopende machtiging

Naam incassant

Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap

Adres incassant
Postcode incassant
Land incassant
Kenmerk machtiging

De Weyver 8
1718 MS
Woonplaats incassant Hoogwoud
Nederland
Verenigingslidnummer Incassant ID NL30ZZZ400250390000

Door ondertekening van dit formulier geeft toestemming aan Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap om doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van (zie n.a.w. gegevens hieronder) 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.

• Ondertekening gemachtigde
Naam gemachtigde
_______________________________________________________________
Adres

_______________________________________________________________

Postcode

_____________________

IBAN

_______________________________________________________________

Datum

___________________

Woonplaats

________________________

Handtekening

Contributie en lidmaatschap
• De contributie wordt aan het begin van het seizoen in 1x geïnd. Dit zal rond 1 september
middels automatische incasso zijn. Uitzondering hierop is het wedstrijd turnen die over 12
maanden worden geïncasseerd.
Als nieuw lid betaalt u eenmalig € 10,00 inschrijfkosten.
• Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
• Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste vier weken via ledenadministratie@kenvopmeer.nl. Wanneer het lidmaatschap,
ongeacht de reden, in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse
bijdrage door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
Bondscontributie
• Bondscontributie leden tot en met 16 jaar: € 21,40
• Bondscontributie leden ouder dan 16 jaar: € 26,20
• De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de KNGU

Ga verder voor contributietabel en waarborgsom à

Turnvereniging Kracht & Vriendschap
De Weijver 8
1718 MS Hoogwoud

info@kenvopmeer.nl
www.kenvopmeer.nl

IBAN NL19RABO0350703310
KvK 40625039
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Contributietabel
Lessen

Jaarcontributie

Keepfit Dames 50+

€ 145,00

+ bondscontributie

Freerunnen t/m 15 jaar

€ 160,00

+ bondscontributie

Freerunnen 16 jaar en ouder

€ 180,00

+ bondscontributie

Jeugdgym

€ 160,00

+ bondscontributie

Kidsgym mini/ Kidsgym+

€ 160,00

+ bondscontributie

Groepsspringen t/m 15 (1,5 uur)

€ 220,00

+ bondscontributie

Groepsspringen 16 jaar en ouder (1,5 uur)

€ 250,00

+ bondscontributie

Groepsspringen t/m 15 (2x 1,5 uur)

€ 330,00

+ bondscontributie

Groepsspringen 16 jaar en ouder (2 x 1,5 uur)

€ 360,00

+ bondscontributie

Wedstrijd turnen Nationaal (1 x 3 uur)

€ 600,00

+ bondscontributie

Wedstrijd turnen Nationaal (2 x 3 uur)

€ 840,00

+ bondscontributie

Wedstrijd turnen Nationaal (3 x 3 uur)

€ 1080,00

+ bondscontributie

Wedstrijd turnen Nationaal (4 x 3 uur)

€ 1320,00

+ bondscontributie

Wedstrijd turnen District (2 x 3 uur)

€ 840,00

+ bondscontributie

Waarborgsom activiteitenhulp van € 50,00ontributie
Tijdens de ALV van 5-4-2017 hebben de leden besloten tot het invoeren van een ‘waarborgsom
activiteitenhulp’. Aan het begin van het seizoen wordt een bedrag van €50,00 extra geïncasseerd.
Dit is uitsluitend bedoeld om leden c.q. ouders van leden te motiveren de vereniging te helpen bij
activiteiten. Omdat het steeds moeilijker wordt ouders te bewegen iets voor de vereniging te
betekenen hebben de leden in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering ingestemd met het
bestuursvoorstel om een borgsom in rekening te brengen.
Deze waarborgsom is vastgesteld op € 50,00 per adres. De waarborgsom wordt geretourneerd zodra
het lid of een ouder van het lid zich heeft ingeschreven voor 2 activiteiten en aan deze 2 activiteiten
medewerking heeft verleend.
Aan het begin van ieder seizoen of bij inschrijving komt er een digitaal overzicht van taken waar u
zich op kan inschrijven. Dit kan bijv. zijn een was draaien na een evenement, oud papier lopen,
schoonmaken, helpen bij een wedstrijd enz.
Overige informatie kunt u vinden op onze website: www.kenvopmeer.nl

Turnvereniging Kracht & Vriendschap
De Weijver 8
1718 MS Hoogwoud

info@kenvopmeer.nl
www.kenvopmeer.nl

IBAN NL19RABO0350703310
KvK 40625039

