
 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

GYMVERENIGING VOORST 

 
Welkom bij Gymvereniging Voorst! 

Door onderstaande gegevens in te vullen geef je aan lid te willen worden van Gymnastiekvereniging Voorst en 

je te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement. 

Naam  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

Geboortedatum  

E-mail  

 

Ik meld mij met ingang van (d-m-j)  …………  -  ………… -  …………  aan voor:  

(graag een kruisje zetten welke van toepassing is) 

 

Gymlessen  (maandag) 

 16.00 tot 17.00 uur Tuimelgym (peuters en kleuters) 

 17.00 tot 18.00 uur jeugd groep 3 tot en met groep 5 

 18.00 tot 19.00 uur vanaf groep 6 

 

Streetdance (woensdag) 

 17.00 tot 18.00 uur 6 tot en met 9 jaar 

 18.00 tot 19.00 uur 10 tot en met 13 jaar 

 19.00 tot 20.00 uur 14 jaar en ouder 

 

Total Body Fit (maandag) & Fitnessdance (woensdag) 

 20.00 tot 21.00 uur 18 jaar en ouder 

 

Ik wil graag een wijziging doorgeven:  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Betaling van de contributie geschiedt per kwartaal door middel van een automatisch incasso (aanmelden 

indien mogelijk uiterlijk 2 weken voor aanvang van nieuw kwartaal). 

De contributie wordt betaald door een machtiging aan de vereniging. Bij tijdige opzegging (uiterlijk 2 weken 

voor aanvang nieuw kwartaal) wordt de machtiging automatisch gestopt. Opzeggen is mogelijk per kwartaal. 

 

 

…………………………………………………       ………………………………………………… 

handtekening        handtekening ouder/verzorger 

         bij jeugdleden jonger dan 18 jaar 



 

 

 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de  

Gymvereniging Voorst om de kwartaalcontributie van zijn/haar rekening af te schrijven. 

IBAN nummer  

Ten name van  

Woonplaats  

Ingangsdatum  

Handtekening  

 

 

Contributie 

Gymlessen (tot 18 jaar) € 14,00 per maand € 42,00 per kwartaal 

Streetdance (tot 18 jaar) € 17,50 per maand € 52,50 per kwartaal 

Streetdance (vanaf 18 jaar) € 20,00 per maand € 60,00 per kwartaal 

Total Body Workout/Fitnessdance (vanaf 18 jaar) € 22,50 per maand € 67,50 per kwartaal 

Combi jeugd (gymles/streetdance tot 18 jaar) € 25,00 per maand € 75,00 per kwartaal 

 

 

Foto’s/ video’s 

Bij onze gymvereniging maken wij af en toe foto’s/ video’s van de lessen om te laten zien waar wij mee bezig 

zijn. Er kunnen ook opnames gemaakt worden tijdens verschillende gelegenheden. Hierop kan u of uw 

zoon/dochter te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s/ video’s. Vanuit de wetgeving zijn wij 

verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van u of uw zoon/ dochter. 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.  

Wilt u in onderstaand vakje aanvinken indien u toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s van het 

ingeschreven lid op internet. 

 Ja, ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s op internet. 
 

Vrijwilligers 

Wij zijn een vereniging van vrijwilligers. Om activiteiten te kunnen organiseren zullen we soms een beroep 

moeten doen op onze leden.  

 Ja, ik ben bereid te helpen bij activiteiten. 
 Ja, ik ben bereid bestuurlijk actief te zijn. 
 

Wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap kunnen per mail worden doorgegeven aan 

bestuur@gvvoorst.nl 
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