Inschrijfformulier
Gymnastiekvereniging "Willen Is Kunnen"
Gymnastiek, Turnen en Freerunning
Opgericht 14 november 1924
Aangesloten bij de KNGU

Achternaam
Voornamen

M/V

Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail

Datum 1e les (na 2 proeflessen)
Les

Recreatie turnen / Selectie turnen / Springgroep / Dreumes- en peutergymnastiek / Freerunning

Lesdag
Lestijd

Zijn er medische bezwaren tegen het beoefenen van sport?

Ja, s.v.p. doorgeven aan de leiding / Nee

Is bovengenoemde reeds lid van WIK Oostvoorne?

Ja / Nee

Zo ja, is dit een vervangend lesuur?

Ja / Nee

Of is dit een aanvullend lesuur?

Ja / Nee

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto's van

Ja / Nee

bovengenoemde op onze website en Facebookpagina?
Onze vereniging draait op een vrijwillig bestuur. Heeft u als ouder van een jeugdlid interesse in een bestuursfunctie of commissie?
Zo ja, waar gaat u interesse naar uit?
Bestuursfunctie: Voorzitter / Penningmeester / Ledenadministratie / Secretaris / Wedstrijdsecretariaat / Algemeen lid
Commissie (geen bestuursfunctie): PR / Sponsoring / Website / Kascontrole / Nieuwsbrief

Naam
Handtekening

Voor jeugdleden (< 16 jaar) is de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.

De inning van de verschuldigde bedragen gaat per automatische incasso en wordt per kwartaal geïnd. Op onze website vindt u de machtiging.
Wij zien deze graag met het inschrijfformulier retour.
Bij geen toestemming voor een automatische incasso worden 5 euro administratiekosten per kwartaal gerekend.
In de schoolvakanties van het basisonderwijs worden er geen lessen gegeven, hier is rekening mee gehouden in de contributie.

Wij wensen u namens bestuur en leiding veel sportplezier bij onze vereniging.

Dit formulier en de machtiging voor de automatische incasso graag ingevuld retour aan de leiding binnen 14 dagen.

info@wik-oostvoorne.nl

www.wik-oostvoorne.nl

KvK-nummer 40385902

Machtiging
Gymnastiekvereniging "Willen Is Kunnen"
Gymnastiek, Turnen en Freerunning
Opgericht 14 november 1924
Aangesloten bij de KNGU

Naam lid
Geboortedatum
Telefoon
Email
Ik geef toestemming aan gymnastiekvereniging "WIK", Oostvoorne voor de automatische incasso van verschuldigde bedragen inzake
lidmaatschap en wedstrijden
Naam
IBAN-rekeningnummer
Ten name van
Handtekening

Datum

Deze machtiging voor de automatische incasso graag ingevuld retour aan de leiding of sturen naar: Postbus 316, 3233 ZG Oostvoorne

info@wik-oostvoorne.nl

www.wik-oostvoorne.nl

KvK-nummer 40385902

