
 

 

Aanmeldingsformulier 

 
Wilt u het formulier volledig ingevuld en ondertekend afgeven aan de leiding of mailen naar- inleveren bij de 
ledenadministratie (adres staat onderaan). 
 

Datum toetreding                                                                        

Lesgroep Dag: ………………………....dag Tijd: van ………………..  tot ……………….. uur 
Ben u of is uw kind eerder lid geweest 
bij een andere gymnastiekvereniging? 

   nee         ja, indien ja 
 van welke vereniging:  

  

   waarom is dit lidmaatschap beëindigd: 

Lidnummer (*) vult ledenadm.in     

Geslacht  Man   Vrouw Roepnaam 

Achternaam + voorletters     

Straatnaam + huisnummer     

Postcode + woonplaats     

Geboortedatum     

Telefoonnummer (ouders/verzorgers) Huis: Mobiel: 

Mailadres (ouders/verzorgers)     

Zit op Basisschool  Caegh   Kelderswerf    Groep: 

    Andere: Groep: 
 
 Na ontvangst van deze opgave bij de ledenadministratie ontvangt u een factuur voor de contributie. 
 Het inschrijfgeld ad. € 7,50 wordt eenmalig op de eerste factuur in rekening gebracht. 
 Alle leden hebben de verplichting tot het jaarlijks afnemen van minimaal vier loten van de Grote Club Actie 

en één à twee maal mee te helpen met de door de vereniging georganiseerde acties, zoals de flessenactie. 
 Aan het begin van het nieuwe seizoen worden de loten van de Grote Club Actie, tegelijk met de 

jaarcontributie, verstrekt en in rekening gebracht. 
 De contributiebedragen staan in het infoblad en op onze website vermeld (www.victor-obdam.nl). 
 Tijdens activiteiten worden soms foto’s en/of filmpjes gemaakt. Dit beeldmateriaal kan op de website of 

andere sociale media geplaatst worden. Door het ondertekenen van dit formulier geeft u aan hiertegen 
geen bezwaar* / wel bezwaar* (*doorhalen wat niet van toepassing is) te hebben. 

 Het is gebruikelijk dat de leiding een WhatsApp groep aanmaakt om de ouders/verzorgers van jongere 
leden te informeren over lopende zaken. Door het ondertekenen van dit formulier geeft u aan hiertegen 
geen bezwaar* / wel bezwaar* (*doorhalen wat niet van toepassing is) te hebben. 

 Persoonsgegevens worden gebruikt conform de privacyverklaring (wet AVG) op onze website. 
 

Handtekening (ouder/verzorger)     
 
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie: 
Erna Traa, Tjalk 18, 1713 WX  Obdam   e-mail info@victor-obdam.nl 


