KVK nummer: 40024169

Wilt u dit inschrijfformulier invullen en uitprinten en voorzien van de benodigde en juiste gegevens?
Vergeet niet uw handtekening in verband met de automatische afschrijving van de contributie.
Het volledig ingevulde formulier kunt u op 2 manieren inleveren:
- door te mailen naar lidmaatschap@snobeweegt.nl of
- door te deponeren in de brievenbus van de penningmeester.
(Adres: Meidoornlaan 9 te Oldekerk)
De inschrijving is pas definitief na bevestiging via email van de penningmeester.
Onderstaande gegevens worden ingevuld door de ledenadministratie
Lidnummer :

___________________________________________ (gelieve niet invullen)

Debiteurnummer :

___________________________________________ (gelieve niet invullen)

BETALINGSGEGEVENS
Als het lid niet zelf betaalt, maar bijvoorbeeld een ouder of verzorger, vul dan hieronder de gegevens
in van degene die betaalt (contractant):
Achternaam :
Voorletters :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnummer 1:
Telefoonnummer 2:
(bij minderjarigen 2 telefoonnummers vermelden)
E-mailadres:
Geslacht: O man O vrouw
Hieronder graag gegevens invullen in verband met automatische incasso.
IBAN nummer : NL . . . . . . . . . . . . . . . . (16 posities)
Machtiging voor automatische incasso en akkoordverklaring:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van de
sportvereniging SNO beweegt! om van zijn/ haar hierboven genoemde bankrekening bedragen af te
schrijven ter voldoening van de contributie van het opgegeven lid.
Tevens gaat contractant akkoord met de inhoud van dit inschrijfformulier.
Datum : ________ // _________ // ______________
Handtekening : ___________________________________

KVK nummer: 40024169
Inschrijfformulier lid:
Verzoek om als lid van de sportvereniging SNO beweegt! in te schrijven.
Achternaam :
Roepnaam:
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnummer:
Emailadres:
Geslacht: O man(jongen) O vrouw (meisje)
Geboortedatum :
Kruis aan welke sport beoefend gaat worden (meerdere sporten aankruisen is ook mogelijk):
O Peutergym
O groep 1 & 2 Kleuter sport en spel
O groep 3 & 4 Juniorsport
O groep 5, 6, 7 & 8 Freesports
O 55+
Vrijwilligers
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zijn we op zoek naar aanvulling van deze groep.
Mogen wij u (als lid of als ouder) benaderen?
O bestuursfunctie
O organisatie van / helpen bij activiteiten
O overig, namelijk:
Privacyreglement
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Als sportvereniging laten wij graag af en toe een foto van
onze activiteiten zien. Zonder voorafgaande toestemming van ouders/verzorgers/leden worden geen
foto’s gepubliceerd. Wij vragen u om uw toestemming als het gaat om foto’s te plaatsen op:
Website:

O ja O nee

Social Media:

O ja O nee

Media:

O ja O nee (kranten, nieuwsbrief e.d.):

KVK nummer: 40024169
Kledingvoorschriften
Kleding: er geldt geen verplichte trainingskleding. Wel wordt gevraagd om losse T-shirts in de broek
te stoppen in verband met veiligheid.
Schoeisel: turnslofjes of gymschoentjes zijn niet verplicht. Indien ze wel gedragen worden zijn witte
zolen verplicht. Bij wratten wordt gevraagd deze af te dekken of schoeisel te dragen (waterwratten
zijn erg besmettelijk en ter voorkoming van besmetting, gelieve het advies op te volgen).
Overige: lange haren graag in een staart dragen en sieraden en horloges dienen afgedaan te worden.
Algemene voorwaarden
Met de inschrijving verklaart u zich akkoord te gaan met de statuten, huishoudelijk reglement en
overige reglementen van de vereniging.

