SVS Gymnastiek & Jazzdans
WWW.SVS-GYM-JAZZ.NL
Aan de nieuwe leden,
Het aanmeldingsformulier dient door leden, of indien minderjarig door de ouder/verzorger, te worden ingevuld
en ondertekend. Het ingevulde aanmeldingsformulier dient tevens als machtiging tot automatische inning van inschrijfgeld, de
(bonds)contributie alsmede de jaarlijkse kledingbijdrage en reglementen van de vereniging. De contributie wordt aan het einde
van elke maand via een automatisch incasso afgeschreven. Indien een betalingsachterstand bij de contributiebetaling ontstaat,
wordt u de maand er op volgend hiervan in kennis gesteld. Is na 3 maanden de achterstallige contributie niet betaald, dan wordt
het betreffende lid van SVS Gymnastiek & Jazzdans uitgeschreven.

Lessen in ’t Haarhuus van SVS gymnastiek & jazzdans
Contributie van februari 2018 t/m januari 2019
Lessen van 1 uur

t/m 15 jaar
16 jaar en ouder

Contributie per
maand bij
1 lesuur per week
€14,50
€17,88

Contributie per maand bij
2 lesuren per week

Contributie per
maand bij
1 les van 1,5 uur
€21,78
€26,85

Contributie per maand bij
volgende les van een uur

€21,78
€26,85

Contributie per
maand bij
3 lesuren per week
€29,12
€35,62

Selectielessen van 1,5 uur

t/m 15 jaar
16 jaar en ouder

€29,12
€35,17

Contributie per
maand bij volgende
les van een uur
€35,17
€44,59

De vereniging is aangesloten bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Zodra de hoogte van de
jaarlijkse bondsbijdrage bekend is, ontvangt u hierover bericht en wordt het bedrag via de machtiging automatisch
van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt in de regel begin ieder jaar februari
Leden van 16 jaar en ouder die lid worden van SVS Gymnastiek en Jazzdans in de periode van 1 januari tot 1 juni
betalen het jaarbedrag van de bondscontributie. Worden zij na 1 juni lid, dan dient een gereduceerd bedrag te
worden betaald. Over de hoogte van het bedrag en de wijze van betalen ontvangt u tijdig bericht.
Opzegging van het lidmaatschap:
Dit is uitsluitend schriftelijk mogelijk via het uitschrijfformulier dat te downloaden is vanaf onze site svs-gym-jazz.nl
Het is slecht twee keer per jaar mogelijk om het lidmaatschap te beëindigen; in januari en juli. Dit vanwege
waarborging van inkomsten, beheersing van onze kosten en continuïteit binnen de groepen.

Voor alle vragen kunt u terecht bij ons algemene mailadres: svs-gym-jazz@live.nl
Met vriendelijke groeten, het bestuur.

SVS Gymnastiek & Jazzdans
INSCHRIJFFORMULIER

Naam: ……………………………………………………………………………………..
Adres:

……………………………………………………………….………………….

Geb.datum: ………………./………..……/………………….......……
Tel.nr: ……………………………………………........……….………….

Postcode/Plaats: ………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………
wordt lid van de afdeling Jazzdans / Gymnastiek / Hiphop* (doorhalen wat niet van toepassing is)
U krijgt bericht wanneer en in welke groep u/uw kind geplaatst kan worden.

Machtiging:
In opdracht van:
Naam: ……………………………………………………………………………………. (ouder/ verzorger)
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode: ………………………………………………………

Woonplaats: ………………………………………………..

IBAN: ………………………………………………….

BIC:

………………………………………………….

Tenaamstelling rekening:……………………………………………………………………………………………………………………………
De contributie wordt per maand via een automatisch incasso afgeschreven.
Gelijktijdig met de aanmelding is éénmalig een inschrijfgeld van €5,00 verschuldigd (dit wordt bij
de eerste contributie-inning berekend).
Bedrag per maand:

€ ………………………………….…………

Wegens contributie van:

Gymnastiek / Jazzdance/Hiphop*

Ingangsdatum:

……….…./…………..…./………..………

Ondergetekende machtigt tevens zijn/haar * bankinstelling tot het:
- verhogen van periodieke betalingen, tot het bedrag van de contributie, welke door de
ledenvergadering van Sportvereniging Schalkhaar is vastgesteld.
innen van de jaarlijkse kledingbijdrage en bondscontributie.
Rabobank te Schalkhaar; IBAN: NL47 RABO 0146 2064 36, BIC: RABONL2U t.n.v. Sportvereniging Schalkhaar.

Bescherming persoonsgegevens
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is onze privacy policy dat
uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor registratie bij de vereniging en in ons digitale
ledenadministratiesysteem. Tevens gebruiken wij uw persoonsgegevens om u informatie te geven
over onze vereniging en digitale direct marketing (bijvoorbeeld informatie over activiteiten van
de KNGU). Voor verdere informatie over de privacy policy zie onze website www.svs-gym-jazz.nl
Datum:

……………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………

(voor minderjarigen handtekening van ouder/verzorger)

Dit inschrijfformulier ingevuld met handtekening bij voorkeur scannen en mailen naar
svs-gym-jazz@live.nl of opsturen naar:
Carola de Koning (Penningmeester/ledenadministratie SVS gymnastiek & jazzdans)
Severdinkstraat 5
7416SH Deventer

