
m.i.v. januari 2021

Lidnummer

Aanmelding

Mutatie

  Afmelding

Voornaam Naam

Geb. datum Straat + nr

Ibannummer  Postcode

Naam rekeninghouder Woonplaats

 (Via) jeugdsportfonds: Telefoon

E-mail Mobiel

Ingangsdatum                                  

Trainingsdagen en tijden* : Contributie Tarief Bedrag p/m Bedrag p/j

Maandag 0 16.00 - 18.00 uur Basis 1 uur A € 17,00 € 187,00 

0 16.00 - 18.30 uur 0 18.00 - 20.30 uur 1,5 – 3 uur C € 22,50 € 247,50 

Dinsdag                                  3,5 – 5 uur D € 29,30 € 322,30 

Woensdag 0 15.00 - 18.00 uur 0 18.00 - 20.30 uur 5,5 – 7 uur E € 36,15 € 397,65 

Donderdag                                  0 18.00 - 20.00 uur 7,5 – 9 uur F € 42,75 € 470,25 

Vrijdag 0 16.00 - 18.30 uur 0 18.00 - 21.00 uur 9,5 – 11 uur G € 49,60 € 545,60 

Zaterdag 0 08.30 – 10.30 uur 0 10.00 – 13.00 uur 11,5 – 13 uur H € 56,50 € 621,50 

               0 13.00 – 16.00 uur 

Aantal trainingsuren per week: ….......................

Opmerkingen :

Akkoord Niet akkoord

Hierbij verleen ik Hercules'03 en KNGU toestemming om beeldmateriaal op sociale media te plaatsen:

Ingangsdatum  :                                                                                           Paraaf Leiding:

Reden :

Inschrijfgeld: € 20,00 deze zal bij de eerste contributiebetaling worden geïncasseerd.

Bij aanmelding bij SV Hercules'03 wordt een nieuw lid tevens automatisch bondslid van de KNGU. SV Hercules'03 zorgt voor aanmelding 

en afdracht van de verschuldigde bondscontributie

Ondergetekende accepteert de statuten en het huishoudelijk reglement van SV Hercules'03  en zal ook meedoen met vrijwilligersacties, 

minimaal 1x per jaar.

Ondergetekende neemt kennis van het privacybeleid zoals geplaatst op de site van SV Hercules'03 en is hiermee akkoord.

Ondergetekende gaat akkoord met automatische afschrijvingvan contributies en zal ook meedoen met vrijwilligersacties, minimaal 1x per jaar.

Als U het niet eens bent met de afschrijving,  heeft u 30 kalenderdagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Opzegtermijn: einde maand + een maand ivm administratieve verwerking

Bij vragen kunt U contact opnemen via ons e-mailadres: ledenadministratie@hercules03.nl

Plaats, datum : Handtekening rekeninghouder:

Mutatieformulier voor Turnen

 

            Wijziging uren alleen in overleg met de leiding en niet met terugwerkende kracht !!!                    


