Aanmeldingsformulier Gymnastiekvereniging
UDI-Warga
(S.v.p. met blokletters duidelijk invullen)

Achternaam:……………… ………………………Voorletter(s):.............Roepnaam:........................
Adres:...................................................................................................nr.:......................................
Postcode.............................................................Woonplaats:.........................................................
Telefoonnummer:……………………… ……... evt. mobiel nr:……………………………………….
Geboortedatum:....................................................................................Geslacht: M / V
E-mailadres:…………………………………..… ……………………………………….........................
Schrijft zich in voor de volgende groep(en), (aankruisen) met ingangsdatum:……………….........
Maandag
13.45-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
Dinsdag
17.00-19.00
Woensdag
16.30-17.30
18.00-20.00
20.00-21.00
Donderdag
16.00-18.00
18.00-20.00
Vrijdag
16.45-17.45
17.45-20.15

Peutergym , Nijntje
Kleutergym , Nijntje
Meisjes recreatiegym 1
Meisjes recreatiegym 2

2- en 3 jarigen
Groep 1 en 2
Groep 3 – 4
Vanaf groep 5

Miranda
Miranda
Miranda
Miranda

Meisjes keur extra

Alle groepen + V.O.

Miranda

Jongens recreatiegym 1
Jongens keur
UDI Dance

Groep 2 – 4
Selectie
Dames

Gregor
Gregor
Tinie

Meisjes keur
Meisjes keur

Ca. Groep 3 – 5
Ca. Vanaf groep 6

Miranda
Miranda

Jongens recreatiegym 2
Jongens keur

Vanaf groep 5
Alle groepen + V.O.

Gregor
Gregor

Contributie en overige kosten:
- Het eerste lesuur: € 15,50 per maand, ieder volgend heel uur: € 11,00, halve uren € 5,50.
- Bondscontributie KNGU wordt per kwartaal afgeschreven. Het bedrag wordt door de KNGU vastgesteld en is dit
seizoen voor leden tot 16 jaar € 20,24 en 16 jaar e.o. € 24,72 per jaar (resp. € 5,06 en € 6,18 per kwartaal)
- Wedstrijdgeld wordt bij inschrijving, of aan het einde van het wedstrijdseizoen geïncasseerd. Bij annulering van
de wedstrijd door de deelnemer kan het wedstrijdgeld niet teruggevorderd worden.
- Bijdrage kleedgeld voor leden van de keurgroepen € 10,00 per seizoen.
Opzegging van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzeggen is halfjaarlijks mogelijk: voor 1 januari en/of voor 1 juli.
Opzegging kan alleen schriftelijk bij de betreffende leiding of per e-mail: ledenadministratie@udi-warga.com
Wijzigen kan via het wijzigingsformulier te vinden op de website (www.udi-warga.com) of verkrijgbaar via de leiding.
Van de leden en/of ouders wordt verwacht dat bij activiteiten, acties etc. ieder meehelpt en kan er vanuit
het bestuur/leiding een beroep op u worden gedaan.

Machtigingsformulier standaard Europese incasso
(doorlopend)

Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats
Land:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

Uitspanning door Inspanning (UDI)
B.K. v.d. Bergstrjitte 3
9005 PW
Wergea
Nederland
NL94ZZZ400022680000
Contributiebetaling
Contributiebetaling lidmaatschap UDI, KNGU en evt. wedstrijdgeld
en kleedgeld

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging UDI-Warga om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Gymnastiekvereniging UDI-Warga.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam:

……………………................................................................

Adres:

…………………....................................................................

Postcode:

……………............................................................................

Woonplaats:

………...................................................................................

Land:

……………............................................................................

IBAN:

………………………………..................................................

Bank Identificatie [BIC]*:

............................................................................................

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

Plaats en datum:

………………………............................................................

Handtekening:

............................................................................................

Dit formulier gelijktijdig met het aanmeldingsformulier inleveren bij de leiding

