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AANMELDINGSFORMULIER GYMNASTIEK VOOR DE BEEKBERGENSESPORTVERENIGING 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de reglementen van de vereniging, en dat deze niet aansprakelijk gesteld 
kan worden voor schade, die het lidmaatschap van de vereniging met zich mee kan brengen, en dat de leden worden 
geacht lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om de betreffende sport(en) te beoefenen. De verantwoordelijkheid 
hiervoor berust volledig bij de leden en voorzover het minderjarigen betreft, bij hun wettelijke vertegenwoordigers(s). 

 

NAAM:  ……………………………………………………………………………… ❑Man / ❑Vrouw 

 
VOORNAAM: ………………………………….............. GEBOORTEDATUM: …………………………….. 
 
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
POSTCODE EN WOONPLAATS:  ………………………………………………………………………………... 
 
TELEFOON:  ……………………………………………..  MOBIEL NUMMER: .……………………………… 
 
E-MAILADRES:  .……………………………………………………………………………………………………. 
 

SPORT:  ❑ Peutergym maandag 15.45 – 16.30       ❑ Kleutergym maandag 16.30 – 17.30 

  ❑ Recreatiegym woensdag 16.00 – 17.00    ❑ Recreatiegym woensdag 17.00 – 18.00 

  ❑ Wedstrijdgroep turnen dinsdag 15.30 – 17.30    ❑ Selectie turnen dinsdag & donderdag 

 
Graag maximaal 1 van de bovenste opties aankruisen.  
 
Met ingang van d.d.:   ……………………………………………………………………………………………. 
 

Betaald per incasso: ❑ JA  /  ❑NEE 

 

Handtekening ouders (bij minderjarigen)    Handtekening   
    
………………………………..      …………………………………….. 
 
Wij verzoeken u de contributiebetaling via een incasso te laten geschieden. Indien dit niet het geval is dient u tegen meer 
kosten (€ 3,-) voor een vooruitbetaling per kwartaal te zorgen. Rabobank IBAN: NL50RABO0306009129 BIC: 
RABONL2U / T.n.v. BSV Beekbergen. 
 
ALGEMEEN: 

1. Statuten en reglementen zijn in te zien bij het bestuur. 
2. Aan- en afmeldingen zijn uitsluitend schriftelijk mogelijk bij het correspondentie adres. Inschrijfgeld per aanmelding 10 euro. 
3. Bij een afmelding aan het begin of midden in een kwartaal zal het volledige kwartaal bedrag worden geïncasseerd. 
4. De privacy policy van de vereniging is te vinden op onze website, www.bsv-beekbergen.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Machtiging (invullen in blokletters) 

 
Ondergetekende machtigt BSV Beekbergen tot wederopzegging door middel van automatische incasso, de 
verschuldigde verenigingscontributie van zijn/haar rekening af te schrijven. 
 

IBAN-rekeningnummer  
 

  

Betaalwijze Automatische 

incasso 

 

Betaalperiode Incasso vindt elk kwartaal plaats 
rond 27-2, 27-5, 27-9, 27-11 

Ten name van  

 
1. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld. 
Naam:     Handtekening:    Datum:  
 
2. Daarnaast geeft ondergetekende wel/geen* toestemming voor het plaatsen van foto’s op social media en 
de website van de vereniging (* doorhalen wat niet van toepassing is).  
Naam:     Handtekening:    Datum:  


