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AANMELDINGSFORMULIER 
 
Naam nieuw lid: 
 
Geboortedatum: 
 
Telefoonnummer: 
 
Mobiel nummer: 
 
E-mail adres: 
 
 
Wil zich graag aanmelden voor 
 
  Turnen maandag    Springgroep maandag 
 
  Turnen dinsdag 
 
  Turnen woensdag    Springroep woensdag 
 
  Turnen donderdag 
 
Datum eerst gevolgde les (incl. proefles) 
 
Dag:  
 
Lestijd: 
 
Toestemming publicatie foto’s / video ‘s  
(Meer uitleg in de meegestuurde welkomstbrief voor nieuwe leden) 
 
 Ja, ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en of video’s van mijn zoon / dochter. 
 
 Nee, ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto’s en of video’s van mijn zoon / dochter. 
 
 
Met het aanmelden ga ik ga akkoord met de privacyverklaring van Turnvereniging Veerkracht. 
 
Datum: 
 
Handtekening ouder / verzorger: (Uw naam wordt als handtekening beschouwd) 
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DOORLOPENDE INCASSOMACHTIGING SEPA 
 
Naam   : Gymnastiek- en Turnvereniging Veerkracht. 
Adres   : Burgtstraat 58 
Postcode  : 5427 AK 
Woonplaats  : Boekel 
Land   : NL 
In cassant ID  : NL33ZZZ402179240000 
Kenmerk machtiging : (Lidmaatschap nummer kind) 
Reden betaling   : Contributie betaling 
 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• Turnvereniging Veerkracht om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om  
een bedrag van uw rekening af te schrijven en 

• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Turnvereniging Veerkracht. 

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8  
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Naam en voorletters: 
 
Adres: 
 
Postcode: 
 
Woonplaats: 
 
Land: 
 
IBAN: 
 
Bank identificatie (BIC)*: 
 
Plaats en datum: 
 
Handtekening ouder / verzorger: (Uw naam wordt als handtekening beschouwd) 
 

 

 
 
 
*Niet verplicht veld bij Nederlandse IBAN. 
De contributie zal in 2 termijnen in het voor-en in het najaar worden geïncasseerd. 
De inschrijvingskosten bedragen € 13,50. 
Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald. 
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