Gymnastiekvereniging Hercules Epe (lid van de KNGU) A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R
Persoonlijke gegevens, alles (zo mogelijk) invullen.
Geslacht
Initialen

man / vrouw *)
...................................................

Postcode en woonplaats ........................................................................
Straat + nummer .............................................................................

Voornaam

...................................................

Telefoonnummer ...............................................................................

Achternaam

...................................................

Mobiel nummer ...............................................................................

Geboortedatum ...................................................

E-mail **) ...............................................................................

Lesdag en tijd:

Gymzaal en leiding:

……………………..

……………………

Ingangsdatum lidmaatschap:………………………………………………….
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
**) Opgave van e-mail is belangrijk om op de hoogte te worden gehouden van alle relevante informatie zoals nieuws, aankondigingen,
wijzigingen, besluiten etc. Met een opgave geeft u de vereniging automatisch toestemming dit e-mailadres te gebruiken voor deze
doeleinden.

Gegevens welke voor de leiding van belang kunnen zijn tijdens het geven van de lessen (b.v. ziekte of
medicijngebruik) :
........................................................................................................................................................................................................................................

Bij ouder/peutergym de gegevens van de begeleidende ouder hieronder invullen :
Achternaam
Voorletter(s)

...................................................... Geboortedatum
...................................................... Geslacht

Roepnaam

......................................................

...............................................
man / vrouw *)

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de richtlijnen en voorschriften voortkomend uit het lidmaatschap
van GV Hercules
Handtekening : Indien het lid jonger dan 18 jaar is de handtekening van de ouder/verzorger verplicht :
............................................................................................ .......................................................................................…….......................
NB: Het is enkel mogelijk om lid te worden van GV Hercules indien de hieronder vermelde machtiging volledig is
ingevuld. Niet of niet volledig ingevulde machtigingen worden NIET in behandeling genomen.

q Machtiging ***)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan GV Hercules om ieder kwartaal de contributie
en jaarlijks de bondscontributie af te schrijven
IBAN rekeningnummer ........................................................……………………………
Initialen en Naam, rekeninghouder

man / vrouw *) ................................................…………………………………………..……

Adres en Woonplaats rekeninghouder (indien anders dan. ....................................................……………...........................……
hierboven)
Datum machtiging en handtekening rekeninghouder ............................................................................................………
S.V.P. HET VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER OPSTUREN NAAR DE LEDENADMINISTRATIE OF MAILEN
(DUS NIET INLEVEREN BIJ DE LEIDING).
Ledenadministratie GV Hercules:, Willem Dreeslaan 95, 8161 ZC Epe, E-mail: lagvhercules@outlook.com

