Inschrijfformulier
Hartelijk welkom als lid van onze vereniging!
Wij zijn blij dat u of uw kind zich als lid van onze vereniging aanmeldt.
Huishoudelijk Reglement
VGV werkt met een huishoudelijk reglement. De inhoud van dit reglement treft u bijgaand aan.
Ieder jaar wordt dit aangepast. De laatste actuele versie staat op de website.
Het reglement is –indien u het niet langer de actuele versie tot uw beschikking heeft- tevens:
- te downloaden via de site www.vgvvarsseveld.nl;
- op te vragen/in te zien bij Astrid Hofs, Ilse Nijkamp of Martine van Til;
- op te vragen door een e-mail te sturen naar info@vgvvarsseveld.nl
Gezondheid
Mochten er met betrekking tot u of uw kind bijzonderheden zijn waarmee tijdens de les
rekening moet worden gehouden, dan verzoeken wij u dit persoonlijk met de leiding te
bespreken.
Digitale nieuwsbrief
Regelmatig ontvangen de leden van VGV via e-mail een nieuwsbrief waarin zij op de hoogte
worden gehouden van nieuws en wetenswaardigheden rondom de vereniging en diens
activiteiten. Wenst U de digitale nieuwsbrief te ontvangen, dan graag uw mailadres invullen op
het inschrijfformulier.
Contributie
Het inschrijfgeld en de contributiebedragen vindt u als bijlage bij dit inschrijfformulier en op de
website. Het betalen van de contributie geschiedt uitsluitend via automatische incasso. In dat
kader dient u het gedeelte onder de aanmeldingsstrook in te vullen.
Afmeldingen
Opzegging of afmelding kan alleen schriftelijk geschieden (bijvoorbeeld een mailbericht aan
leden@vgvvarsseveld.nl of middels een brief) aan de ledenadministratie met schriftelijke
bevestiging van ontvangst. Afmelding kan 4x per jaar en dient te geschieden vóór 1 januari,
vóór 1 april, vóór 1 juli of vóór 1 oktober. Wordt er niet op tijd afgemeld, dan is de contributie
betreffende het reeds aangevangen nieuwe kwartaal verschuldigd. Er vindt geen restitutie
plaats van contributiegelden. Telefonische of mondelinge afmelding of afmelding bij de leiding
geldt in geen geval als een afmelding.

Naam leid(st)er
Aanmelding
Groep
Deelnemer̶
Naam + voorletters

Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
e-mail adres
Aanmeldingsdatum

Machtiging
Ondergetekende machtigt de Varsseveldse Gymnastiek Vereniging om de verschuldigde contributie af te
schrijven van
Bank- /giro rekeningnr.
Naam + voorletters
Adres
Postcode en plaats
Datum

Handtekening
Graag dit formulier ingevuld en ondertekend afgeven aan de betreffende leiding, opsturen naar VGV ter
attentie van de ledenadministratie (postbus 134, 7050 AC Varsseveld) of mailen aan
leden@vgvvarsseveld.nl

