
 
Secretariaat: Etty Hoeksma, J. v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL, Berlikum -  0518-460833 -  gymberlikum@gmail.com 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
Dit formulier graag duidelijk en volledig invullen en z.s.m. inleveren bij de leiding  

 

Ondergetekende geeft zichzelf / dochter / zoon* op als lid van Gymnastiek Vereniging Berlikum voor:  

 Gymnastiek  Conditietraining  Yoga  Zumba 

 

Achternaam:      Voornaam:      

Adres:              

Postcode:           Woonplaats:       

Geboortedatum: …… / ….. / …………     Geboorteplaats:       

Email adres*:        (* jeugdleden: email & tel. nr.  ouder/verzorger) 

Telefoonnummer*:       

In geval van nood waarschuwen (bij voorkeur mobiel nummer):       

Medische bijzonderheden die van belang (kunnen) zijn voor de leiding: 

              

Middels deze aanmelding geef ik toestemming voor: 

- Het plaatsen van foto’s en filmpjes op de website en/of andere communicatie vormen van de vereniging. 

Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met het 

secretariaat. 

- Het ontvangen van een nieuwsbrief (maximaal 4x per jaar) 

Ingangsdatum lidmaatschap:     (in te vullen door de leiding) 

Datum & Handtekening: 

       

(voor personen jonger dan 18 jaar  ondertekenen door ouder/verzorger) 

 Het formulier s.v.p. langs de stippellijn afknippen. Het bovenste deel kunt u inleveren bij de leiding; het onderste deel houdt u voor uw eigen administratie 

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de door het bestuur tijdens de algemene 
ledenvergadering vastgestelde contributie, die bij vooruitbetaling maandelijks voor de 7e dient te worden 
betaald. U dient de contributie zelf via automatische overschrijving over te maken op  

IBAN rekening nummer NL90RABO 0188926402 (Rabobank)  ( betreft: naam jeugdlid vermelden) 

Gymnastiek/Turnen Conditie, Yoga & Zumba 
Kleuters € 12,50  per maand Conditie € 14,50 per maand 
Vanaf 6 jaar € 15,00 per maand Yoga € 22,50 per maand 
   Zumba € 17,50 per maand 

Ieder 2e lesuur gymnastiek/turnen:  € 10,00 per maand 
 

Elk nieuw lid meldt zich door middel van dit formulier aan voor onbepaalde tijd; Het lidmaatschap is voor 
tenminste een half jaar. 

• Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (ter attentie van de penningmeester) en per kwartaal. 
Per april: voor 25 maart - Per juli: voor 25 juni - Per okt: voor 25 sept - Per jan: voor 25 dec.  
Dit is vanwege de verplichte bondscontributie per lid, welke ieder kwartaal wordt afgedragen aan de KNGU. 
De vereniging houdt zich bij opzegging het recht voor om deze gemaakte kosten na te vorderen voor het 
resterende kwartaal. 

Voor onze privacy verklaring verwijzen wij naar onze website: www.gymberlikum.nl  


