INSCHRIJF- en MACHTIGINGSFORMULIER
Dit formulier s.v.p. VOLLEDIG invullen. Na invulling kunt u dit inschrijfformulier inleveren bij de trainster of mailen
naar ledenadministratie@diadongen.nl of opsturen naar de ledenadministratie,
Marieke vd Heijden, Reigershof 3, 5103 KW Dongen.
Voorletters

: ......................................Roepnaam:...................................................M / V

Achternaam

: .................................................. Geboortedatum: ..............................

Straat + Huisnummer : .........................................................................................................
Postcode

: ...................................Woonplaats......................................................

Telefoon

: .............................................Mobiel:..................................................

E-mail adres

: .........................................................................................................

Bijzonderheden

:.............................................................................................................

Betaalwijze

:automatische incasso: de eerste incasso geschiedt ongeveer een maand na aanmelden
voor (een deel van) het lopende kwartaal, daarna betaling per kwartaal, 1 januari, 1 april,
1 juli, 1 oktober.

Machtiging doorlopende incasso:
Naam rekeninghouder: ...........................................................................(voorletters & achternaam)
IBAN: .......................................................................................................................................
Door ondertekening van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan R.K. Gymnastiek Vereniging
D.I.A. om van uw bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie (incassant-ID NL77ZZZ402716710000).
U bent op de hoogte van de contributieverplichtingen. Deze machtiging vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap
volgens de volgende voorwaarden.
- Opzeggen kan alleen bij de ledenadministratie (schriftelijk of per e-mail; ledenadministratie@diadongen.nl)
- Opzeggingen dienen 1 maand voor de eerstvolgende incasso (dus voor 1 december, 1 maart, 1 juni, 1september)
gedaan te worden.
Tevens stemt u in met het gebruik van de op het formulier verstrekte gegevens ten behoeve van berichtgeving,
administratie en incasso van de vereniging R.K. Gymnastiek Vereniging D.I.A.
Ivm AVG wetgeving vragen wij u hier aan te geven of beeldmateriaal gebruikt mag worden op onze website, facebook
of krant (om bijvoorbeeld een foto bij uitslagen van wedstrijden te plaatsen, of het plaatsen van film op onze site van
wedstrijdoefeningen). We gaan zorgvuldig om met foto’s en film, er worden geen namen genoemd die direct
herleidbaar zijn naar de persoon op de foto of film.
Hierbij geef ik aan dat foto’s en/of video’s, door DIA Dongen gemaakt, gebruikt mogen worden:
 t.b.v trainingsdoeleinden van DIA Dongen
 op de website & sociale-media van DIA Dongen
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Plaats en datum:........................................................Handtekening:..............................................
Datum proefles(sen) : ............................................................................................................
Lesgever

: ............................................................................................................

Dag & Uur

: ............................................................................................................

Gymnastiek Vereniging “D.I.A.” is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie)

