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AANMELDINGSFORMULIER
Welkom als lid bij gymnastiekvereniging Velocitas Gouda! Wij hopen dat u een fijne tijd bij
ons door zult brengen op de lessen en onze verenigingsactiviteiten.
Contributie seizoen 2017-2018
Soort les
Aantal uur / week
Ouder & Kind Gym
1,0 uur
Kleutergym / Gymnastiek /
1,0 uur
Springgroep / Turnmix
1,5 uur
Acrogym
2,0 uur
Freerunning
1,0 uur
1,5 uur

Per jaar (t/m 15 jaar)
€ 144,75
€ 164,25
€ 218,25
€ 278,25
€ 188,25
€ 254,25

Per jaar (vanaf 16 jaar)
n.v.t.
€ 200,25
€ 273,75
€ 278,25
€ 219,75
€ 300,75

Inschrijfgeld
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de bondscontributie voor het lidmaatschap van de sportbond KNGU.
De contributie wordt standaard in 3 termijnen geïnd: in oktober, januari en april. Bij het combineren van lessen of
deelname aan wedstrijdgroepen gelden andere bedragen. Kijk hiervoor op www.velocitasgouda.nl/contributie.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging en kan alleen per 1 september, 1 januari of 1 april worden opgezegd.
U dient minimaal 1 maand van te voren op te zeggen (dus uiterlijk 1 augustus, 1 december of 1 maart). Wanneer u
niet voortijdig opzegt, bent u voor die periode nog contributie verschuldigd. Opzeggen kan alleen bij de
ledenadministratie: ledenadministratie@velocitasgouda.nl. Restitutie wordt niet verleend.
Verdere informatie
- Bezoek onze website: www.velocitasgouda.nl of neem contact met ons op via info@velocitasgouda.nl.
- Enkele malen per jaar kan er via de lessen verenigingskleding (zoals turnpakje en T-shirt) worden besteld.
- Met betrekking tot de lestijden en groepsindeling kunt u het beste overleggen met de trainer(s).
- Op de website plaatst Velocitas foto’s. Daarbij worden in principe geen namen geplaatst, tenzij het prijsuitreikingen betreft. Heeft u bezwaar tegen plaatsing van foto’s, geeft u dit dan door: info@velocitasgouda.nl.
- We zijn een vereniging die draait op vrijwilligers en vinden het fijn als u een steentje wilt bijdragen.
Lever onderstaande strook geheel ingevuld in op de volgende les bij de trainer(s).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achternaam:
Adres:

Voornaam:

m/v

Evt. meisjesnaam:

Postcode + Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

E-mailadres:
Les: acrogym / freerunnen / gymnastiek / ouder kind / springen / turnmix / turnen Op:
Locatie:
□

Van:

Dag
Tot:

Uur

Ik wil mij inzetten (eenmalig of vaker) voor de vereniging, bijvoorbeeld bij activiteiten, wedstrijden of commissies.
Neem contact met mij op (dit aankruisen is geheel vrijblijvend, wij zullen u altijd eerst benaderen).

Machtiging Automatische Incasso
Bij deze machtig ik (naam):

G.V. Velocitas Gouda tot wederopzegging de

verschuldigde contributie in drie termijnen van mijn rekening (IBAN):
af te schrijven. De machtiging vervalt indien het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de ledenadministratie, met
inachtneming van de opzegtermijn. Tevens machtig ik Velocitas eenmalig het inschrijfgeld (€ 15) te incasseren.
NB. Bij betaling per factuur wordt per factuur € 5,00 extra in rekening gebracht. Bij een contributiebedrag boven € 350
is het mogelijk in 10 termijnen te betalen. Neem voor beide contact op met ledenadministratie@velocitasgouda.nl.
Aldus getekend te (plaats):
Datum:
In te vullen door de trainers Contributie m.i.v. (datum):

Handtekening:
Ingescand: Ja / nee

