AANMELDFORMULIER
Ledenadministratie
Antje Datema
Boterdiep Oz 12
9781 JA Bedum
info@balansbedum.nl

Lesgegevens (in te vullen door de trainer/trainster):
Datum eerste (proef)les:

-

-

Categorie:
Les:
Dag:
Tijd:
Trainer/trainster:
Persoonsgegevens volledig in te vullen door het nieuwe lid (bij minderjarige door de
ouder/verzorger):
Voorletters en achternaam:
Voornaam (roepnaam):
Geboortedatum:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
Tweede mobiele telefoonnummer:
E-mailadres:
Tweede e-mailadres:

Man

Vrouw

Machtiging volledig in te vullen door het nieuwe lid (bij minderjarige door de
ouder/verzorger):
Door de ondertekening van dit formulier verleent ondergetekende machtiging aan
sportvereniging Balans om het eenmalig inschrijfgeld en de verschuldigde contributie per
maand van zijn/haar bankrekening af te schrijven. De machtiging vervalt bij het beëindigen
van het lidmaatschap. Er geldt een wettelijke terugboekingtermijn van 56 kalenderdagen.
Volledige IBAN-nummer:
N

L

Naam:
Datum:

-

-

Handtekening:

Het ingevulde formulier svp afgeven aan de leiding bij het volgen van de eerstvolgende
les.
Overige wetenswaardigheden:
 De eerste 2 lessen zijn gratis;
 Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is éénmalig € 7,50 (ook bij het volgen van
meerdere lessen);
 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene
Ledenvergadering;
 U bent steeds lid voor een maand. De contributie wordt geïncasseerd per maand;
 Wijzigingen dient u door te geven door middel van het wijzigingsformulier of via email naar info@balansbedum.nl;
 Afmelden als lid kan alleen schriftelijk voor de vijftiende van de maand door middel
van het afmeldingsformulier;
 Afmeldingen gaan altijd via de trainer;
 De contributiebedragen en het wijzigingsformulier vindt u op onze site
www.balansbedum.nl;
 De selectie turnsters zijn verplicht om in turnpak te trainen, maar deze zijn uiteraard
ook te koop voor de andere leden. Bij een trainer of op www.balansbedum.nl kunt u
hier daar meer over te weten komen;
 Het kan zijn dat er tijdens SV Balans activiteiten foto’s worden gemaakt ten behoeve
van de website en social media. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat
aangeven bij het secretariaat van SV Balans.

