Aanmeldingsformulier
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van sportvereniging Thuve en zal hierdoor automatisch lid worden van
de KNGU. SV Thuve draagt zorg voor inschrijving bij de KNGU en afdracht van bondcontributie.
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de contributie uitsluitend voldaan kan worden via
een incassomachtiging voor de contributie die 10 keer per jaar omstreeks de 15e van elke maand van uw bank- of
girorekening wordt afgeschreven, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Onderdeel:

[ ] Gymnastiek / Turnen
[ ] Ouder-kind gym

Naam:
Voorletters:
Straat:
Postcode:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Ik geef hierbij toestemming voor het:

[ ] Turnselectie
[ ] Gymnastiek Dames

[ ] Springgroep
[ ] Seniorengym

Tussenvoegsel:
Roepnaam:
Huisnummer:
Woonplaats:
E-mailadres(ouders):
Geslacht: M / V

□
□
□

Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij en/of mijn kind op de website van SV Thuve.

□

Verwerken van de persoonsgegevens van mijn kind volgens de privacyverklaring van SV Thuve.

Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij en/of mijn kind op internet en social media (Facebook/Twitter)

Beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij kunnen
benaderen voor aanbiedingen.
Aanvang lidmaatschap (feitelijke datum):
Handtekening (bij minderjarigen die van de ouder/gezaghouder):

Machtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de penningmeester van SV Thuve om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van SV Thuve. Als u het niet eens bent
met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na de afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Deze machtiging komt automatisch te vervallen bij opzegging van het lidmaatschap
overeenkomstig de voorwaarden, zoals genoemd in het contributiereglement van SV Thuve. Voor meer informatie over de
contributie en ons contributiereglement kunt u terecht op onze website: www.svthuve.nl/lidmaatschap.
Banknummer:
NAW-gegevens van de rekeninghouder
Ten name van:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Datum:
Handtekening rekeninghouder:

Dit formulier bij de train(st)er inleveren!
In te vullen door de train(st)er:

Lesdag: _____________

Lesuur: ________________

Voor verdere gegeven over de verwerking van uw gegevens, verwijzen wij naar onze privacyverklaring op onze site.
SV Thuve | Eltensestraat 4 | 6922 JB Duiven | E info@svthuve.nl | W www.svthuve.nl

