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Inschrijf- en mutatieformulier 

 

Welkom bij Gymnastiekvereniging Olympia Keep Fit Combinatie Schinveld! 

Wij wensen je als nieuw lid een prettige en vooral sportieve tijd toe binnen onze 

vereniging. Onze vereniging heeft een eigen website www.gvolympiakfc.nl waarop alle 

informatie te vinden is. Desgewenst kun je voor nadere informatie over de vereniging 

terecht bij de technische leiding in de gymzaal of bij het secretariaat, maar houd ook 

onze facebookpagina in de gaten. 

 

Inschrijven, betaling en beëindiging  

Inschrijving 

Om ingeschreven te worden dien je de gegevens op de achterzijde van dit formulier in 

te vullen. Het betreft de personalia, de te volgen lessen en de toestemming voor de 

automatische incasso. 

 

Betaling per automatische incasso 

Betaling van de contributie kan uitsluitend per automatische incasso. Vul hiervoor het 

op ommezijde vermelde deel “Toestemming automatische incasso contributie” in. 

Tegen het einde van de maand worden de incasso’s uitgevoerd. 

 

Mutatie lidmaatschap of personalia 

Vanwege de juistheid van de gegevens in onze ledenadministratie dient iedere 

wijziging in de gevolgde les(sen) of de personalia schriftelijk aan de leden- en 

contributieadministratie te worden doorgegeven. Hiervoor moeten alle gegevens op de 

ommezijde volledig worden ingevuld. Daardoor kunnen mogelijke wijzigingen in de 

contributietarieven automatisch worden doorgevoerd. 

 

Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend nadat men zich schriftelijk (brief of e-mail) heeft 

afgemeld bij de leden- en contributieadministratie. Vanwege het uitvoeren van een 

correcte administratie is een mondelinge opzegging van het lidmaatschap niet 

mogelijk. 

Verenigingstenue 

De vereniging beschikt over een verenigingstenue voor alle leden die verplicht is bij 

wedstrijden, toernooien en demonstraties waaraan de vereniging deelneemt. Het 

tenue is te verkrijgen middels het kledingformulier. Hierop is aanvullende informatie 

beschikbaar. 

 

 

Contactgegevens  

Leden- en contributieadministratie: Wesley Meuffels, e-mail: 

w.meuffels@gvolympiakfc.nl. 

Algemene informatie: Stefan Rademakers, secretaris, Kanunnik van Nuysstraat 38, 

6451 BC Schinveld, e-mail: secretariaat@gvolympiakfc.nl, tel.nr.: 045-5252823 (na 

18.00 uur) 

Website: www.gvolympiakfc.nl 

 

Jeugdleden uren per week per maand 

http://www.gvolympiakfc.nl/
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Kleutergym / -dans  ¾ uur €   6,80 

Gymnastiek en / of Jazzdans   1 uur €   8,25 

Gymnastiek en / of Jazzdans  + elk ¼ uur €   1,65 

Gymnastiek en / of Jazzdans 5 uur en meer € 34,60 

Seniorleden* Aantal uren per 

week 

Bedrag per 

maand Damesgymnastiek   1 uur € 11,80 

Damesvolleybal 1½ uur € 13,80 

Volleybal woe. óf don. 1½ uur € 11,60 

Competitievolleybal 1½ uur € 16,00 

Damesvolleybal én woe. óf don.   3 uur € 20,75 

Competitievolleybal én dames óf don.   3 uur € 22,40 
De contributietarieven zijn gebaseerd op een kalenderjaar; dus elke maand dient te worden betaald. 

 

Peronalia lid 

Voorletters: ______________ Roepnaam: _________________________ 

Achternaam: _________________________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________ geslacht: m/v* 

Straat: ___________________________________ Huisnummer: ________ 

Postcode: _______________ Woonplaats: _____________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Lidmaatschap: nieuw / gewijzigd*  Ingangsdatum: ________________ 
*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Les(sen) 

Dag begintijd eindtijd groep 

    

    

    

 

Toestemming automatische incasso contributie 

Rekeninghouder voorletters: ______Achternaam: _____________________________ 

Verleent hierbij machtiging om met ingang van het lidmaatschap tegen het einde van 

de maand de dan verschuldigde contributie wegens lidmaatschap van GV Olympia KFC 

Schinveld van IBAN bankrekeningnummer: 

                  

te doen afschrijven betreffende vermeld lid. 

Deze toestemming tot automatische incasso eindigt bij het einde van het 

lidmaatschap, dat wil zeggen nadat men zich schriftelijk heeft afgemeld bij de leden- 

en contributieadministratie. 

Datum: _____________ 

 

Handtekening rekeninghouder: ___________________________________ 

 

Formulier volledig invullen en inleveren bij de technische leiding op de eerstvolgende 

training of bij de leden- en contributieadministratie! 

In te vullen door de ledenadministrateur 

 

Lidnummer: 

 

Stempel en handtekening bestuurslid:  


