INSCHRIJFFORMULIER
Gym en Turn Vereniging - Emmen
Persoonlijke gegevens lid:
Voornaam:

Man / Vrouw

Achternaam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mail: (voor o.a. nieuwsbrief)
Geeft u toestemming voor het publiceren van foto’s/video’s op social media
en website? U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
Denkt u ook aan het invullen van de achterkant van dit formulier?

Ja / Nee

Het lidmaatschap geldt voor tenminste een kwartaal. De contributie moet per vooruitbetaling per incasso giro worden
betaald. Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet de opzegging een maand voor het einde van een kwartaal
ingediend zijn om per het eerstvolgende kwartaal in te gaan.
Opzegging dient uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie te worden gedaan.
De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van en schade aan eigendommen van de leden tijdens de trainingen en
andere activiteiten.
Alle gymleden vanaf groep 3 moeten een gympakje van GTV-Emmen dragen (zie jaarboekje/website).
Door het inleveren van het inschrijfformulier mag u er van uitgaan dat u /uw kind als lid wordt toegelaten, mits de SEPAmachtiging voor de incasso-giro is ondertekend. In daartoe aanleiding gevende gevallen zal het bestuur u binnen 2
maanden na inlevering van het formulier van een negatief besluit op de hoogte stellen.

IBAN:

Doorlopende SEPA machtiging
˽˽˽˽-˽˽˽˽-˽˽˽˽-˽˽˽˽-˽˽

Te naam stelling:
SEPA Incasso verklaring:
Incassant ID: NL52ZZZ040625370001
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gym en Turn Vereniging Emmen tot wederopzegging
doorlopende incasso-opdrachten 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 Gym
en Turn Vereniging Emmen.
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.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

(bij leden tot 16 jaar door de ouder/verzorger)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen door de leiding:
Naam leiding:
Soort les:
Lesdag:
Lestijd:
Datum 1e les:

In te vullen door ledenadministratie
Lidnummer
Ingangsdatum lidmaatschap

Versie maart 2018

Vele handen maken licht werk! WIE wil WAT doen?
G.T.V.-Emmen is een leuke bruisende gymnastiek- en turnvereniging waarbij plezier, sportiviteit en inzet centraal staan
voor jong en oud. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder de hulp van vrijwilligers.
Wij hebben voor onze vereniging mensen nodig die zich belangeloos inzetten voor de vele activiteiten en wedstrijden
die wij, voor de vereniging, organiseren. Dit houdt de vereniging draaiende en zo kunnen we activiteiten blijven
organiseren.
Via deze weg vragen wij je daarom om onderstaande vragen in te vullen. En je doet het niet voor niets.
Ten eerste is het hartstikke gezellig, én ten tweede ook noodzakelijk om met elkaar zaken voor elkaar te krijgen en te
houden.
_____________________________________________________________________________________
Kunnen wij je benaderen voor het uitvoeren van een korte klus/activiteit? ja/nee
Indien ‘nee’ ingevuld, wat is de reden?

…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….
Kunnen wij je benaderen voor het vervullen van een vrijwilligersfunctie?

ja/nee

Indien ‘nee’ ingevuld, wil je de reden aangeven? …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
In welke activiteiten ben je eventueel geïnteresseerd?
О

secretariaat

О

jureren bij turnwedstrijden waar de turnselectie aan mee doet (cursus is gratis te volgen)

О

administratie/boekhouding

О

publiciteit/PR/website/onderhoud social media

О

technische of onderhoudsklussen

О

(meehelpen met) het organiseren en coördineren van de Grote Clubactie

О

het beheren van voorraad kleding (verenigingspakje, trainingspakken, jassen, tassen)

О

(meehelpen met) het organiseren van activiteiten als Dance2Demo, fun-kampioenschappen,
Alles Kids, Sinterklaasfeest

