
 

  
 
Alleen door de vereniging in te vullen 
 
Lesnummer:............................................. 
 
Leiding: ................................................... 

 
MACHTIGINGS-/LIDMAATSCHAPSKAART 

GYMVERENIGING SOUPLESSE 
 
 

NAAM: ...................................................... 
 
VOORNAAM: ........................................ 
 
STRAAT: .................................................. 
 
POSTCODE: ............................................ 
 
E-MAIL……………………………………… 

GEBOREN: .............................................. 
 
TELEFOON: ............................................. 
 
 
 
WOONPLAATS: ....................................... 
 
 

 
Bij het aangaan van het lidmaatschap is inschrijfgeld verschuldigd; dit inschrijfgeld wordt bij de 
eerste contributieberekening in rekening gebracht. De contributie wordt per maand geïncasseerd 
met uitzondering van de maanden juli en augustus. Het lidmaatschap wordt voor tenminste één 
maand aangegaan. In de verenigingscontributie is de bondscontributie inbegrepen en daarmee ook 
de ongevallenverzekering. Indien niet voor het eindigen van de lopende maand schriftelijk wordt 
opgezegd, wordt het geacht telkens stilzwijgend met een zelfde periode te zijn verlengd.  
 
Onderdeel van onze contributie is de zaalhuur. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt, waardoor 
wij de verplichting hebben om een aantal keer per jaar de turnzaal op te ruimen en weer opnieuw in 
te richten. Dit geldt dus ook als een verplichting naar onze leden. Aan het begin van het seizoen 
wordt er een schema opgesteld. Hierin kunt u terugvinden wanneer welke lesgroep hiervoor aan de 
beurt is.  
 
Souplesse heeft een privacy verklaring opgesteld conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Deze is na te lezen op onze website. Tijdens wedstrijden of andere 
activiteiten van onze vereniging kunnen er foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden 
gebruikt voor promotie van onze vereniging of publicatie op onze website of social media. Mocht u 
hier bezwaar tegen hebben, kunt u dat bij deze inschrijving aangeven. 
  
Door ondertekening verklaart u met de voorwaarden hierboven in te stemmen en verzoekt u als lid 
te worden ingeschreven.  
 
H.I.AMBACHT, ....................................20............ ............................................................................... 

 
Handtekening  

  
Hierbij machtig ik Gymnastiekvereniging Souplesse om van onderstaande rekening bedragen af te 
schrijven wegens verschuldigde contributie. 
Incassant ID: NL43ZZZ403220820000 
 
IBAN / Bankrekeningnr, ……………………………,  

 
 

Datum: ................................................................... ............................................................................... 
Handtekening rekeninghouder (bij minderjarigen 
handtekening van een der ouders/verzorgers). 
 

Indien men het niet eens is met de afschrijving, kan men zich binnen 30 dagen wenden tot het  
bankkantoor, om de afschrijving ongedaan te maken. 

 
 
Wij wensen u vele sportieve uren bij onze vereniging ! 
Gymnastiekvereniging Souplesse. 


