Lidnummer

Z

Lidmaatschapsdatum

INSCHRIJFFORMULIER

De gegevens met een ‘*’ zijn verplicht.

Door het ondertekenen en inleveren van dit inschrijfformulier:
· wordt u lid van onze vereniging én gelijkertijd lid van de bond (KNGU)
· mogen wij een beroep op u doen voor onze vrijwilligersacties.
Tevens geeft u in het kader van de van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
· toestemming aan gymnastiekvereniging OGZ om, voor gebruik binnen de vereniging, uw persoonsgegevens te verwerken
in ons systeem. Het gaat daarbij om het gebruik van naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer
en bank- of gironummer
· toestemming voor het maken van foto’s en filmmateriaal van uzelf of uw kind(eren) om deze in alle redelijkheid te gebruiken
op onze website en social media. Wilt u dit niet, dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.
OGZ gym zorgt voor de aanmelding bij, en de contributieafdracht aan de bond.
Betaling geschiedt 5 keer per jaar via automatische incasso.
Het lidmaatschap kunt u 5 keer per jaar schriftelijk opzeggen en/of wijzigen, uiterlijk voor 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli of 1 november.
Kijk voor meer informatie en onze AVG privacyverklaring op onze website www.ogzgym.nl
Roepnaam*

Voorletters*

Man

Achternaam*

Vrouw* (Aankruisen wat van toepassing is)

Geboortedatum*

Straat + huisnummer*
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer 1*

Telefoonnummer 2

E-mail adres*
Ik ga bij één of meer van de volgende groepen (keuze in hokje achter de groep aankruisen)
(B)lijf fit

Groep 5

Sportfit

Ouder & kindgym

Groep 6/7

Kids Dance groep 2/3/4

Kleuters

Groep 8/v.o.

Junior Dance groep 5/6/7

Groep 3/4

Gym +

Teen’s Dance groep 8/v.o.

Jaarcontributie
Inschrijfgeld
(eenmalig)

€ 5,00

Leeftijd

1 groep

Bondscontributie

Tot 6 jaar
6 tot 18 jaar
18 jaar en ouder

€ 121,25
€ 141,25
€ 173,75

€ 23,80
€ 23,80 (vanaf 16 € 29,40)
€ 29,40

IBAN nummer*
Naam rekeninghouder bankrekening*
Handtekening*

Ik meld mij aan voor de sportblazer. Voor 12 euro per jaar (2022) ontvang ik tot wederopzegging 12 nummers per jaar.

Formulier inleveren bij de leiding
of mailen naar info@ogzgym.nl

