Inschrijfformulier
Naam

: ________________________________________________ M/V

Adres

: _____________________________________________________

Postcode & Woonplaats : ___________________________________________
Geboortedatum

: ___________________________________________

Telefoon

: ______________________ Mobiel : _______________________

E-Mail

: _____________________________________________________

Geeft zich op als lid van Gymnastiekvereniging Olympia, Haastrecht voor:
(aankruisen welke les(sen) van toepassing is/zijn)

O Gym

: (Dag & tijdstip van de les : ___________________________ )

O Dans

: (Dag & tijdstip van de les : ___________________________ )

O Zumba dans
O Fit4all
O PowerYoga

Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met het lidmaatschap reglement van
onze vereniging. Een deel van het reglement staat op de achterzijde van dit
inschrijfformulier. Het volledige reglement en ook de contributie bedragen zijn te lezen op
onze website: www.olympia-haastrecht.nl.
Tevens wordt met het ondertekenen toestemming gegeven voor het maken van
beeldmateriaal tijdens lessen en andere verenigingsactiviteiten en het gebruik hiervan op
onze website of sociale media. Tenzij u hiervoor expliciet geen toestemming geeft:
Ik geef (wel/geen) toestemming voor maken en gebruik van bovengenoemd beeldmateriaal.
Ondertekening
Hierbij machtig ik Gymnastiekvereniging Olympia de contributie automatisch te incasseren

van mijn rekeningnummer (IBAN) : _________________________________________
Naam rekeninghouder

: _________________________________________

Plaats

: ___________________

Datum

: ___________________ Handtekening : _________________________

Deze brief, in een gesloten envelop, afgeven bij of opsturen naar Gymnastiek- en dansvereniging
Olympia, t.a.v. Ledenadministratie, p/a Pinksterbloem 22, 2851 ZH Haastrecht.
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In het lidmaatschap reglement zijn een aantal zaken geregeld, waaronder:

1.

Verwerking persoonsgegevens
Je geeft hierbij toestemming aan Olympia om jouw persoonsgegevens te verwerken en
te bewaren.

2.

Lidmaatschap KNGU
Als lid van Gymvereniging Olympia ben je automatisch lid van de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Olympia deelt jouw persoonsgegevens met de
KNGU.

3.

Contributie
Contributieperiodes lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31
december. Bij de contributie hoort ook een bijdrage voor de KNGU. De contributie
wordt twee keer per jaar geïnd via een automatische incasso. Je geeft bij een
inschrijving toestemming voor deze incasso. Indien je het niet eens bent met een
afschrijving dan heb je 56 dagen de tijd om jouw bank opdracht te geven het bedrag
terug te boeken. De bedragen staan vermeld op onze website.

4.

Gebruik beeldmateriaal
Olympia maakt af en toe beelden van verenigingsactiviteiten en deelt deze onder
andere op haar website en via social media om de leden te informeren en nieuwe leden
te werven. Door ondertekening van dit formulier ga je hiermee akkoord, tenzij je op het
formulier expliciet geen toestemming geeft.

5.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde periode. Opzegging van het
lidmaatschap kan ieder jaar uiterlijk 1 maand voor het einde van een contributie
periode. Dus uiterlijk op 1 juni of op 1 december (i.v.m. verwerking in het systeem en
stopzetting van de machtiging en verplichting aan de KNGU). Het lidmaatschap eindigt
dan respectievelijk op 30 juni of 31 december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk,
behalve in uitzonderlijke gevallen zoals verhuizing.
Wijzigingen en eventuele opzeggingen moeten altijd schriftelijk (per brief of per email)
worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
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