WELKOM BIJ GYM- en TURNVERENIGING SWIFT !
Wat leuk dat u en/of uw kind wilt komen sporten bij onze vereniging!
Voor deelname aan de verschillende sporten, moet u (of uw kind) lid zijn en contributie betalen.
Lid worden kan door middel van het invullen van dit inschrijvingsformulier, tevens machtigingsformulier.
Om lid te worden bij vereniging Swift vragen wij een aantal persoonlijke gegevens in te vullen op ons
inschrijfformulier. Wij registreren de gegevens digitaal in het online ledenadministratie pakket van de
KNGU en deze gegevens zijn binnen onze vereniging enkel toegankelijk voor een handjevol mensen die
vanuit hun functie toegang nodig hebben tot (een deel van) deze gegevens.
Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij.
Achternaam:

Voornaam/-namen:
Adres:

Meisje

Postcode en plaats:
Telefoon:

Jongen

Geboortedatum:
Mobiel:

Gewenste ingang lidmaatschap:

Email-adres:
geeft zich op voor groep: (kijk voor de exacte tijden op de site www.gymverenigingswift.nl/lesrooster )

Kleutergym op woensdag

Gym / turnen jongens op donderdag

Kleutergym op vrijdag

Springuur op woensdag

Gym / turnen op maandag

Conditietraining dames op dinsdag

Gym / turnen op woensdag

Conditietraining dames (sr) op vrijdag
Volleybal heren op maandag

IBAN-rekeningnummer:

Ten name van:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymvereniging SWIFT om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Gymvereniging SWIFT.
Alles over de contributie en de incasso vindt u op: www.gymverenigingswift.nl/contributiebetaling
✘

✘

Ik ga akkoord met het ontvangen van digitale info (nieuwsbrief/informatie/uitnodigingen) van Swift.
Ik, als ouder van bovenstaand lid, wil (incidenteel) vrijwilligerswerk doen en Swift kan daarover met
mij contact opnemen.
Ik ga akkoord met het maken van foto's van mijn kind te gebruiken voor het verslag van een
evenement, wedstrijd of een andere gebeurtenis.

>> Voor nieuwe leden zal bij de eerste contributietermijn tevens het inschrijfgeld van € 10,00 worden
geïnd. Daarvoor krijgt elk nieuw lid eenmalig gratis het unieke Swift T-shirt. Deze zijn in verschillende
maten verkrijgbaar bij de leiding.
>> Het lidmaatschap duurt na aanvang tenminste een half jaar en voor selectieturn(st)ers altijd een
volledig seizoen!
>> Opzeggen kan alleen schriftelijk en uitsluitend per 30 juni of per 31 december bij het bestuur via
info@gymverenigingswift.nl of via ons postadres: Burg. De Boerstraat 61, 1566 KB Assendelft.
Plaats: Assendelft

Datum:
Handtekening (van ouder indien lid jonger dan 18 jaar):

Na invullen afdrukken, ondertekenen en bij de
eerstvolgende les/training aan de leiding afgeven (of
inscannen en opsturen naar info@gymverenigingswift.nl .)

_________________________________________________________
Swift hecht veel waarde aan de privacy van haar leden. Ons privacybeleid vindt u op: www.gymverenigingswift.nl/privacyverklaring

