Inschrijfformulier
Seizoen 2020-2021

Om lid te worden van GTV Maasland dien je de volgende gegevens correct en duidelijk in te vullen:
Achternaam ________________________________________ Voornaam _______________________________________
Straat _____________________________________________ Huisnummer ____________________________________
Woonplaats ________________________________________ Postcode ________________________________________
Telefoonnummer _____________________________________Mobiel __________________________________________
Geboortedatum _____________________________________ Inschrijfdatum _____________________________________
E-mailadres _____________________________________________________________ Geslacht

Man

Vrouw

IBAN-nummer ________________________________________________________________________________________
Naam rekeninghouder: _________________________________________________________________________________
Ik wil graag ingeschreven worden voor de les op:

Dag

Tijd

maandag

Contributie:
De tarieven voor het seizoen 2020-2021 zijn:

dinsdag

Recreanten € 102,00 (1 uur per week)
12 termijnen van € 8,50

woensdag

Recreanten € 144,00 (1,5 uur per week)
12 termijnen van € 12,00

donderdag

A2-selectie € 318,00 (4 uur per week)
12 termijnen van € 26,50

vrijdag

Selectie € 330,00 (5 uur per week)
12 termijnen van € 27,50

zaterdag

Selectie € 504,00 (8 uur per week)
12 termijnen van € 42,00

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en dient bij inschrijving contant te worden voldaan.
De bondscontributie van de K.N.G.U. bedraagt € 25,- per jaar. Dit bedrag wordt in februari via de automatische incasso
afgeschreven. Alle leden van de K.N.G.U. zijn hiermee verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
Bij nieuwe leden wordt de bondscontributie bij de eerste incasso afgeschreven. Word je tussen januari en juni lid, dan
bedraagt de bondscontributie € 25,-. Tussen juni en november is dit bedrag € 10,-. Als je in december lid wordt, betaal
je in februari de eerste keer de bondscontributie van € 25,-.
Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor de duur van 1 maand. U verleent de vereniging tot wederopzegging
machtiging om de verschuldigde contributie af te schrijven.

Handtekening van een van de ouders/verzorgers ___________________________________________________________

Dit formulier inleveren bij de train(st)er.

z.o.z.

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s
en filmpjes van u op onze website plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens
hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik:………………………………………………………………..................................................
(verder: ondergetekende) GTV Maasland Stein toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en andere media.
Het opnemen van mijn naam en (pas-, team-)foto in het smoelenboek op de website.
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie
of bijzondere gebeurtenis.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening
…………………………………………………………………………………………………………………………………
LET OP: Ingeval 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………

