FC Meppel Gymnastiek
aangesloten bij de KNGU
KvK Meppel verenigingsregister 40046982

www.fcmeppelgymnastiek.nl

Ja ik word lid!
Leuk dat je ook lid wil worden van onze mooie vereniging! Door het invullen van de
onderstaande strook zorgen wij voor je lidmaatschap en kan je profiteren van goede
trainingen, leuke activiteiten en deelname aan de 2-jaarlijkse uitvoering!
Kosten:
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 en wordt bij de eerstvolgende contributieafboeking, naast de
contributie, automatisch afgeschreven.
De contributie bedraagt;
voor leden t/m
15 jaar
€ 134,00 per jaar
voor leden vanaf
16 jaar
€ 149,00 per jaar
De betaling is uitsluitend via machtiging. Het lidmaatschap is per kwartaal; inning geschiedt
aldus in 4 termijnen.
Incassant identificatie : NL47ZZZ400469820000
Door ondertekening van dit formulier verleent u:
De vereniging FC Meppel Gymnastiek toestemming, om doorlopende incasso-opdracht te versturen
naar de bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de incasso van lidmaatschap,
contributie 4 kwartalen per jaar, inschrijfgelden en paspoorten voor wedstrijden van de KNGU en geeft
u aan uw bank de toestemming, om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van FC Meppel Gymnastiek.
Wanneer 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 voorwaarde.

AANMELDINGSFORMULIER inleveren via de les of via de mail
Noteer mij als lid.
naam

voornaam

adres

geb.datum

postcode

m / v

Handtekening:

plaats
telnr.
06 nr.
naam rekeninghouder
e-mail

indien minderjarig,
één der ouders

IBAN rekeningnummer :

Onderstaande graag invullen
Les van:
Zaal:
Lesdag:
Ingaand per :

Pr. Marijkestraat / Oosterboer / De Aanloop / Nijeveen / Ezinge
Maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag / zaterdag Tijdstip:
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Komt u ons helpen?
Een vereniging kan niet zonder de vele mensen die samenwerken. Sommigen zijn dagelijks
druk bezig, anderen helpen af en toe bij activiteiten. Graag horen we op welke manier u onze
vereniging willen helpen. Onderstaande is een indicatie voor ons, we communiceren elke
activiteit.

Naam
Hoe zou u willen helpen?

Eens per jaar/ eens per maand / wanneer nodig

Kunnen we u benaderen
voor een commissie?

Ja/Nee
Toelichting:

Wat wil je doen? Zo kunnen we u gerichter benaderen. (omcirkel waar je belangstelling voor
hebt)
Vervoer toestellen

Creatieve Activiteiten (schilderen, naaien,
knutselen bijv. bij uitvoering)

Catering tijdens wedstrijden en activiteiten

Teksten schrijven (pers, wedstrijdverslagen,
website e.d.)

Organiseren activiteiten

Foto’s en/of film maken tijdens evenementen
en wedstrijden
Sponsoractiviteiten (bedrijven benaderen en
contact onderhouden)
Marketing: Posters, folders e.d. maken

Klussen (repareren toestellen e.d.)
Deelnemen uitvoeringscommissie

Ik kan de volgende kennis of materialen inzetten voor de vereniging.
Voorbeelden: financiën, wet- en regelgeving, aanhangwagen, vrachtwagen, etc.

Elk lid kan tijdens wedstrijden en lessen gefotografeerd of gefilmd worden.
Dit materiaal kan gebruikt worden voor marketing doeleinden van de
vereniging. Heeft u hier bezwaar tegen?

JA/NEE

