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Lidnummer:     (in te vullen door S.H.E.L.L.)  

FORMULIER 

INSCHRIJVEN S.H.E.L.L. 

 

We verwelkomen graag nieuwe leden bij gymnastiekvereniging S.H.E.L.L.! Het inschrijfformulier dient 

voorafgaand aan de eerst betalende les ingeleverd te worden bij de leiding (je hebt recht op twee gratis 

proeflessen). De leiding geeft het formulier door aan de administratie.  

 

Voorletter(s) + achternaam lid  :         

 

Roepnaam lid    :         

 

Geboortedatum lid   :         

 

Straat en huisnummer   :         

 

Postcode en woonplaats  :         

 

Telefoonnummer (vast)   :         

 

Telefoonnummer (mobiel)*  :         

  

E-mailadressen (max. 2)**  :         

  

               

  

Datum ingang lidmaatschap  :         

 

Neemt deel aan groep   :         

  peuter-/kleutergym, gym, dans, turnen, internationale dans, fit-mix 

 

KNGU lidmaatschap 

Indien je lid wordt van gymnastiekvereniging S.H.E.L.L. worden bovenstaande gegevens doorgezet 

naar KNGU. Je wordt hierdoor automatisch lid van KNGU. Alle leden van gymnastiekvereniging 

S.H.E.L.L. worden hier ingeschreven, zodat ze vallen onder de verzekering en eventueel mee kunnen 

doen aan KNGU georganiseerde wedstrijden. 

 

 

* Ook voor noodgevallen 

** Voor o.a. nieuwsbrieven, speciale lesdagen, uitvallende lessen 
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Automatische incasso 

Ondergetekende verklaart hierbij, tot wederopzegging (per de eerste van de maand opzegbaar met een 

opzegtermijn van 2 maanden), gymnastiekvereniging S.H.E.L.L. te machtigen om van zijn/haar 

bankrekening het (de) verschuldigde bedrag(en) af te schrijven wegens voldoening van (aankruisen wat 

van toepassing is): 

0 contributie  – maandelijks 

0 kledinghuur   – jaarlijks, alleen voor jeugdleden 

0 borg (t.b.v. kleding)  – eenmalig, alleen voor jeugdleden 

0 wedstrijdgelden  – gedurende het seizoen*  

 

Bankrekeningnummer (IBAN)  :         

 

Naam en voorletters rekeninghouder :         

 

Straat en huisnummer   :         

 

Postcode en woonplaats  :         

 

Datum     :         

 

Handtekening rekeninghouder  :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor deelname aan (turn-)wedstrijden moet per wedstrijd wedstrijdgeld worden betaald. Zodra het wedstrijdgeld 

geïncasseerd wordt, word je door de penningmeester per e-mail geïnformeerd. Het wedstrijdgeld wordt per 

automatische incasso gedurende het seizoen afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer. Met als 

omschrijving : wedstrijdgeld <naam lid> en wedstrijddatum. 
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Toestemmingsverklaring  

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten, aanbiedingen etc. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s 

en filmpjes  van onze leden op (social) media plaatsen. Met dit formulier vragen wij toestemming om 

ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik                 (naam lid) 

gymnastiekvereniging S.H.E.L.L.  toestemming om gegevens over mij te verwerken. Ik geef 

toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen: 

 

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij in media (o.a. krant, internet,),op social media 

(o.a. facebook, instagram), groepsapp van WhatsApp en eventuele overige media.  

 Akkoord, ik geef toestemming om herkenbaar in beeld te zijn. 

 Akkoord, ik geef toestemming, maar ik wil niet herkenbaar in beeld zijn. 

 Niet akkoord, ik geef geen toestemming. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor 

nieuwe gegevensverwerkingen vraagt gymnastiekvereniging S.H.E.L.L. mij opnieuw om toestemming. 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Roepnaam lid    :         

 

Geboortedatum lid   :         

 

Datum     :         

 

Handtekening     :         

 

 

LET OP: in geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/voogd   :         

 

Handtekening ouder/voogd  :         

 

De privacyverklaring van gymnastiekvereniging S.H.E.L.L. vind je op www.shelloudehaske.nl.  

http://www.shelloudehaske.nl/

