R.K. Gymnastiekvereniging

O l ym p i a Blerick
Opgericht 1 mei 1903

Het bestuur van Gymnastiekvereniging Olympia Blerick heet u van harte welkom bij onze
vereniging. Het verenigingsjaar loopt van september tot augustus daaropvolgend.
De contributie wordt middels automatische incasso per half jaar geïnd en bedraagt
over deze periode voor:
Gymnastiek/turnen
KLEUTERS

€ 49,00 per half jaar

- voor ¾ uur

JEUGDLEDEN (t/m 15 jaar)

€ 56,50 per half jaar

- per uur

SENIORLEDEN (vanaf 16 jaar)

€ 62,50 per half jaar

- per uur

Inschrijfgeld

: € 10,00

Voor selectiegroepen worden hogere contributies berekend
AUTOMATISCHE INCASSO MACHTIGING
________________________________________________

Contributie betalingen:
.
De contributie bij Olympia wordt geheven middels automatisch incasso. Hieronder vindt
u een omschrijving van de incasso regeling waarbij wij een overeenkomst hebben gesloten
met de bankinstelling. Ons contributie reglement en de bedragen vindt u hierboven. Bij het
aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of ouders c.q. verzorgers van de
jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoer van deze regeling.

Een automatische afschrijving kan pas plaats vinden als de rekeninghouder daar zelf
toestemming voor geeft. Vul de aan ommezijde de Doorlopende incasso in en plaats uw
HANDTEKENING.
Bij afmelding als lid stopt de incasso automatisch.
De verschuldigde contributie wordt automatisch rond de 27e van de maanden september en
februari van uw rekening afgeschreven. De eerste keer zal het bedrag worden aangepast aan
de resterende periode en worden verhoogd met het inschrijfgeld.
Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt geen restitutie verleend.
Afmelden als lid kan alleen schriftelijk middels de daarvoor bestemde
afmeldingsformulieren (verkrijgbaar bij de leiding).

INSCHRIJFFORMULIER GYMNASTIEKVERENIGING "OLYMPIA" BLERICK
In blokletters
Achternaam: …………………………………..……..……….
Voorletters: ……………………

Roepnaam: ……………………………..

Straatnaam: ……………………………………. …….
Postcode:

……………

Tussenvoegsel:…………..……
Man 

Vrouw 

Huisnummer: ..……… Toevoeging: ……...

Plaats:………………..

Telefoon: ……...………………………………… Mobiel nummer: ………………….………………………
Geboortedatum:…………………….

Geboorteplaats: …………………………………………….

Nationaliteit:……………………….....................

E-mail adres:………………………………………………..

Ik geef hierbij toestemming om foto’s gemaakt tijdens de lessen en activiteiten te plaatsen
op social media of Blerickse krant
Ja  Nee 

Naam leiding:

………………………………

Heeft les op :

……………dag:

Datum ingang lidmaatschap:

Tijdstip: ………………….
…….………………….

Doorlopende machtiging
Naam incassant:
G.V. Olympia Blerick
Kenmerk machtiging: Inning Contributie
Naam rekeninghouder: …………………………………………………………….
Adres:

……………………………………………………………

Postcode Woonplaats: …………………………………………………………….
Rekeningnummer [IBAN] Bank Identificatie [BIG]** ………………………………………………
Plaats en datum Handtekening : …………………………………………………….
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Olympia Blerick om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
inning van contributie, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van G.V. Olympia Blerick.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De ingevulde gegevens worden gebruikt conform de privacy regeling
Je kunt de privacyverklaring vinden op onze website: www. olympiablerick.nl

