Gymnastiekvereniging SPARTA, Venlo
Opgericht in 1887
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgave ledenadministratie
__________________________________________________________________________________
Achternaam:…………………………..……

Tussenvoegsel:……………………………………………...

Voornaam:……………………………………

Voorletters:………………………………………………….

Straatnaam:…………………………………..

Huisnummer:…..……… Toevoeging:…………………......

Postcode:……………………….

Plaats:………………..

Telefoon:……………………………...

Mobiel nummer: ……...…………………………

Geboortedatum:………………………………

Geboorteplaats: …………………………………

Geslacht: vrouw/ man *(*Doorhalen wat niet van toepassing is)

Nationaliteit:……………………….....................

E-mail adres:…………………………………......
Beroep ouders:…………………………………...

Gegevens rekeninghouder:
Naam: ………………………………………..

Tussenvoegsel:………………....

Relatienummer:

Voorletters:………………
Straatnaam: ………………………..………
Postcode:……………

Huisnummer: ………Toevoeging:…….

Plaats:…………………..…………

Telefoon:…………………..……………

Mobiel nummer:………………………………...

IBAN Bankrekeningnummer:………………………………….……………………….
Machtiging:
Ondergetekende, houder van bovenvermelde rekening, verleend hierbij tot wederopzegging aan
G.V. SPARTA machtiging om volgens de aan ommezijde vermelde voorwaarden de verschuldigde
bedragen voor contributie automatisch te incasseren.
Venlo, ……………………..( datum invullen)

.

Handtekening rekeninghouder:
……………………………………

Aantekeningen vereniging
____________________________________________________________________________
Lidnummer:
Technische
leiding
Naam leiding: ………………………………….
AantekeningenLedenadministratie
Lid ingedeeld bij les:……………………..........
Dag:………………

Tijdstip:………………...

Datum ingang lidmaatschap:………………….
Ledenadministratie

Gymnastiekvereniging SPARTA, Venlo
Opgericht in 1887
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

AUTOMATISCHE INCASSO MACHTIGING

_________________________________________________________________________
Contributie betalingen:
.
De contributie bij Sparta wordt geheven middels automatisch incasso. Hieronder vindt u een omschrijving van
de incasso regeling waarbij wij een overeenkomst hebben gesloten met de bankinstelling. Ons contributie
reglement en de bedragen vindt u hieronder. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of
ouders c.q. verzorgers van de jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoer van deze regeling.

Een automatische afschrijving kan pas plaats vinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor geeft.
Vul op de eerste pagina de GEGEVENS REKENINGHOUDER in en plaats uw HANDTEKENING.
Als men het niet eens is met een afschrijving heeft u acht weken de tijd om uw bank opdracht te geven het
bedrag terug te boeken op uw rekening.
Bij afmelding als lid stopt de incasso automatisch.
De verschuldigde contributie wordt automatisch begin september en februari van uw rekening afgeschreven.
De eerste keer zal het bedrag worden aangepast aan de resterende periode en worden verhoogd met het
inschrijfgeld.
Afmelden als lid dient te gebeuren via de mail: turnen@spartavenlo.nl of via de website vóór het begin van
de periode. Dus voor 1 september of voor 1 februari.
Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt geen restitutie van het contributiegeld verleend.

Gymnastiekvereniging SPARTA Venlo
Contributie voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld volgens onderstaand schema. De contributie bedragen zijn
gebaseerd op 40 lesuren per jaar en gelden per periode.
Contributie-onderdeel

Junioren

Senioren

Turnen
Extra uren per lid
Inschrijfgeld eenmalig

€ 63,00(per periode)
€ 31,50(per periode)
€ 15,00(eenmalig)

€ 75,00(per periode)
€ 37,50(per periode)
€ 15,00 (eenmalig )

Selectieleden: voor de selectieleden geld een maximumtarief van 156,00 euro per periode.
Periodes worden vooraf geïnd.
Periode 1 wordt begin september geïnd
Periode 2 wordt begin februari geïnd.

