Aanmeldingsformulier

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van sportvereniging Thuve (SV 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. Bij het opzeggen van het
lidmaatschap wordt een opzegtermijn van twee maanden gehanteerd.
Gegevens:
Naam:
Tussenvoegsel:
Voorletters:
Roepnaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geslacht: M / V
In het bezit van een Gelrepas: [ ] Nee
[ ] Ja (indien ja, kopie van de Gelrepas bijvoegen)
Ik geef hierbij [ ] Wel, of
[ ] geen toestemming voor het:
• Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij en/of mijn kind op de website van SV Thuve.
• Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij en/of mijn kind op internet en social media
• Maken van foto’s van mij en/of mijn kind door een fotograaf tijdens officiële wedstrijden en
evenementen van de KNGU
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 een doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank en gaat u akkoord met het contributieregelement van SV Thuve, te vinden op
www.svthuve.nl/lidmaatschap/aanmelden
I-BAN:
Ter name van:
Datum: ___-___-_______
Handtekening rekeninghouder:

Door lid te worden van SV Thuve gaat u automatisch akkoord dat SV Thuve uw en uw kinds persoonsgegevens verwerkt volgens
de privacyverklaring van SV Thuve. Voor verdere informatie over de verwerking van uw gegevens, verwijzen
wij naar onze privacyverklaring op onze site.

Vrijwilligerswerk:
Een vereniging zal niet bestaan zonder vrijwilligers. Geef hieronder aan hoe jij SV Thuve kan helpen.
Naam:
Mailadres:
Ik kan voor SV Thuve betekenen:
[ ] Rol in het bestuur
[ ] Anders, namelijk:__________________________
[ ] Hulp bij evenementen
Kijk voor meer informatie op
[ ] Deelnemen aan een commissie
https://www.svthuve.nl/sv_thuve/vacatures
(PR-, Activiteiten-, technische, kledingcommissie)
In te vullen door de train(st)er:
Onderdeel:
[ ] Gymnastiek / Turnen
[ ] Ouder-kind gym
Lesdag:

[ ] Turnselectie
[ ] Gymnastiek Dames

[ ] Springgroep
[ ] Seniorengym

ma / di / wo / do / vr / za / zo Van ____:____ tot ____:____
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