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Inschrijfformulier 
 

 
Achternaam: _________________________________________________________________ 
 
Voorletters: __________________________________________________________________ 
 
Roepnaam: __________________________________________________________________ 
 
Geslacht: Man / Vrouw _________________________________________________________ 
 
Straat: ______________________________________________________________________ 
 
Postcode: ___________________________________________________________________ 
 
Woonplaats: _________________________________________________________________ 
 
(Mobiele) Telefoonnr.: __________________________________________________________  
 
Geboortedatum: _______________________________________________________________ 
 
E-mailadres: _________________________________________________________________ 
 
Lid per datum: ________________________________________________________________ 
 
Lestijd en dag: ________________________________________________________________ 
 
Bijzonderheden: ___________________________________________________________________ 
 
Contributie per seizoen inclusief de bondscontributie aan de KNGU t/m 15 jaar is dit € 23,80 vanaf  
16 jaar en ouder € 29,40 op jaarbasis.  
 
Contributie     
Gymnastiek recreatie tot 16 jaar     € 110,00 per jaar 
Gymnastiek recreatie vanaf 16 jaar   € 132,50 per jaar 
Turnen semi selectie     € 165,00 per jaar 
Combi Turnen selectie + Gymnastiek recreatie  € 220,00 per jaar (gymnastiek korting 50%) 
Streetdance 60 min     € 160,00 per jaar 
Streetdance 45 min     € 120,00 per jaar 
Combi Gymnastiek + Streetdance 60 min  € 230,00 per jaar (sd korting 25%) 
Combi Gymnastiek + Streetdance 45 min  € 200,00 per jaar (sd korting 25%) 
Combi Turnen + Gymnastiek + Streetdance 60 min € 340,00 per jaar (gymnastiek 50% + sd 25%) 
Combi Turnen + Gymnastiek + Streetdance 45 min € 310,00 per jaar (gymnastiek 50% + sd 25%) 
Inschrijven nieuwe lid     € 5,- eenmalig 
     
_________________________________________________________________________________ 
 
Aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk bij  
Mevr. S. Droog  Zomerdijk 1, 1475 JT, Beets 
Of rechtstreeks in te leveren bij de leidster. 
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Doorlopende machtiging 

 

Naam incassant:   G.V. Olympia 

Adres incassant:   Zomerdijk 1 

Postcode incassant:   1475 JT  

Woonplaats incassant:  Beets 

Incassant ID:    NL53ZZZ406243140000 

Kenmerk machtiging:   Contributie G.V. Olympia 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan G.V. Olympia om 2x per jaar 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af 
te schrijven wegens half jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van G.V. Olympia. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 

Naam rekeninghoud(st)er:…………………………………………………………………………………………………… 

Naam kind(eren):………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

Postcode: ………..……………… Woonplaats: ………..……………….…………….…………….……………………... 

Rekeningnummer [IBAN] : ………..…………………………………………………………………………………………… 

Plaats en datum: …..………………….…..……………………………………………………………………………………… 

Handtekening 
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Bijlage doorlopende machtiging 

 

Beste leden en/of ouders/verzorgers van leden van G.V. Olympia, 

 

Bijgaand ontvangt u een papieren machtiging voor het afschrijven van de halfjaarlijkse 
contributie van G.V. Olympia. Wilt u deze invullen en z.s.m. retour geven aan Juf Anne-Fleur. 

 

De contributie wordt op 1 oktober en op 1 april afgeschreven. De contributie bedragen zijn: 

Gymnastiek recreatie tot 16 jaar    € 110,00 per jaar 

Gymnastiek recreatie vanaf 16 jaar   € 132,50 per jaar 

Turnen semi selectie     € 165,00 per jaar 

Combi Turnen selectie + Gymnastiek recreatie  € 220,00 per jaar (gymnastiek korting 50%) 

Streetdance 60 min     € 160,00 per jaar 

Streetdance 45 min     € 120,00 per jaar 

Combi Gymnastiek + Streetdance 60 min  € 230,00 per jaar (sd korting 25%) 

Combi Gymnastiek + Streetdance 45 min  € 200,00 per jaar (sd korting 25%) 

Combi Turnen + Gymnastiek + Streetdance 60 min € 340,00 per jaar (gymnastiek 50% + sd 25%) 

Combi Turnen + Gymnastiek + Streetdance 45 min € 310,00 per jaar (gymnastiek 50% + sd 25%) 

Voor de nieuwe leden eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. 

 

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar: olympiaoosthuizen@gmail.com 

Met vriendelijke groet, 

 

Irma Kwantes 

Penningmeester 
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AVG 

 
Toestemming gebruik beeldmateriaal en naam voor G.V. Olympia Oosthuizen 

Betreft: toestemming gebruik foto/video en naam 

Beste ouders(s)/verzorger(s) van de leden van G.V. Olympia, 

Tijdens de lessen, verenigingsdagen en wedstrijden van G.V. Olympia worden zo nu en dan foto’s en 
video’s gemaakt om te laten zien wat we organiseren binnen en buiten de vereniging. Natuurlijk gaan 
we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden schade 
kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik 
van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind 
in het openbaar (Facebook, Instagram, TikTok, website, lokale kranten) verschijnen.  

Volgens de nieuwe regels van de AVG behoren wij de ouder/verzorger toestemming te vragen voor 
het gebruik van dit beeldmateriaal. Ook vragen wij om uw toestemming voor het plaatsten van de 
naam van uw zoon/dochter bij wedstrijduitslagen op openbare media. 

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en de 
naam van uw zoon/dochter. 

Graag ontvangen wij onderstaand strookje z.s.m. terug. Inleveren kan tijdens de les van uw 
zoon/dochter. 

Bedankt voor uw medewerking. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur G.V. Olympia 

 

Verklaring 

Hierbij verleen ik WEL/GEEN toestemming * 
Voor het maken en plaatsen van foto’s en/of video’s van mijn kind ter promotie van G.V. Olympia. 
 
Hierbij verleen ik WEL/GEEN toestemming* 
Voor het plaatsen van de naam van mijn kind bij wedstrijduitslagen. 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

Naam kind(eren):____________________________________________________________________ 

Plaats:_____________________________________ Datum:_________________________________ 

Handtekening: 

 


