Inschrijfformulier
Naam lid: ...................................................................................................................................................
Geboorte datum: ......................................................................................................................................
Straat & huisnummer: ..............................................................................................................................
Postcode & woonplaats: ...........................................................................................................................
Telefoonnummers: ………………………………………………… mobiel: ……………...................................................
E-mailadres: ..............................................................................................................................................
In geval van calamiteit
Spoed telefoonnummer: (Dit nummer wordt in geval van calamiteit als eerste gebeld)
...................................................................................................................................................................
BSN: ..........................................................................................................................................................
Huisarts: ....................................................................................................................................................

Plaatsing (door de trainer in te vullen)

Dag:
Tijd:
Uren:

recreatief

wedstrijdgroep

maandag

dinsdag

free run

woensdag

donderdag

zaterdag

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1 uur

2 uur

3 uur

4 uur

5 uur

6 uur

Machtiging en verklaring
Hierbij machtig ik Olympia Roermond om ieder kwartaal de contributie voor het lidmaatschap van
bovengenoemd lid af te schrijven van mijn rekening, tot het moment van beëindiging van het
lidmaatschap. Tevens machtig ik Gymnastiekverening Olympia eenmalig om 15 euro inschrijfgeld af
te schrijven.
Naam bankrekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………………..
(post)Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode & plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tevens verklaren wij de site gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
Datum:

handtekening:

Contributie
Alle genoemde bedragen zijn per kwartaal. Deze worden in de eerste week van het nieuwe kwartaal
afgeschreven.
Opzegging kan alleen voorafgaande aan een kwartaal middels het uitschrijfformulier dat op
www.olympiaroermond.nl te vinden is onder het kopje contributie.
Indien tijdens een kwartaal wordt ingeschreven, worden de gemiste weken verrekend met het
kwartaalbedrag. Er vindt geen restitutie plaats.
1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
Free run

45 euro
60 euro
75 euro
90 euro
105 euro
120 euro
60 euro

De bedragen genoemd in de staffel zijn inclusief:
• Lidmaatschap bij gymnastiekvereniging Olympia Roermond met de daarbij behorende uren.
• Lidmaatschap bij de KNGU en de daarmee verbonden verzekeringen.
• De garantie dat iedere les onder leiding valt van gediplomeerde trainers.
• Wedstrijdkosten.
De bedragen genoemd in de staffel zijn exclusief:
• Olympia activiteiten die buiten het reguliere programma vallen, zoals kamp en trainingsstage.
• Aankoop t-shirt. Te bestellen via het secretariaat.
• Huur wedstrijdkleding.
Indien er vragen zijn over de contributie, machtigingsproblemen, of daarmee gerelateerde zaken,
neemt u contact op met onze penningmeester via penningmeester@olympiaroermond.nl.
Een lid wordt de toegang tot de training geweigerd indien niet binnen 4 weken na de vervaldatum
van de contributie betaald is.
Beste ouder,
Wij danken u voor de inschrijving van uw kind bij G.V. Olympia Roermond.
We hopen dat hij de komende jaren veel plezier zal beleven aan het lidmaatschap.
Het bestuur is altijd op zoek naar mensen die op een extra manier betrokken willen zijn bij de
organisatie van de vereniging. Er zijn vaak taken uit te voeren waar u misschien verstand van heeft.
Uw hulp is welkom!
Mocht er ooit een situatie ontstaan waarin iets speelt waardoor zorgen of onvrede kan ontstaan,
neem dan contact via secretaris@olympiaroermond.nl
Het bestuur
GV olympia

