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LIDMAATSCHAP: 

INSCHRIJF- & 

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. Desge-
wenst kun je voor nadere informatie over de vereniging terecht bij de technische leiding in de gymzaal 
of bij het secretariaat. 
 

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.  
Een betaling per incasso betekent ook gemak. Men hoeft niet elke maand te controleren of betaald is 
en een contributiewijziging wordt door ons aangepast indien de ledenvergadering hiertoe besluit. Tegen 
het einde van de maand worden de incasso’s uitgevoerd. Mocht je het niet eens zijn met een incasso 
dan kun je het bedrag binnen een maand terugvorderen via je bank.  

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. 
 

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  
 
 
 

 

CONTRIBUTIETARIEVEN PER MAAND 

Jeugdleden Aantal uren per week Bedrag per maand 

Kleutergym / -dans  ¾ uur €   6,80 

Gymnastiek en / of Jazzdans   1 uur €   8,25 

Gymnastiek en / of Jazzdans 1¼ uur €   9,90 

Gymnastiek en / of Jazzdans 1½ uur € 11,55 

Gymnastiek en / of Jazzdans 1¾ uur € 13,20 

Gymnastiek en / of Jazzdans   2 uur € 14,85 

Gymnastiek en / of Jazzdans 2¼ uur € 16,50 

Gymnastiek en / of Jazzdans 2½ uur € 18,15 

Gymnastiek en / of Jazzdans 2¾ uur € 19,80 

Gymnastiek en / of Jazzdans   3 uur € 21,45 

Gymnastiek en / of Jazzdans 3½ uur € 23,85 

Gymnastiek en / of Jazzdans   4 uur € 28,00 

Gymnastiek en / of Jazzdans 4½ uur € 31,30 

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

Seniorleden* Aantal uren per week Bedrag per maand 

Recreantensport   1 uur €   8,25 

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.  

 

VERENIGINGSTENUE 

De vereniging beschikt over een verenigingstenue voor alle leden die verplicht is bij wedstrijden, toer-
nooien en demonstraties waaraan de vereniging deelneemt. Hierdoor staat onze vereniging er keurig 
en geüniformeerd op. Als nieuw lid dien je dus over een compleet verenigingstenue te beschikken. 
Dankzij diverse financiële acties die jaarlijks door onze vereniging worden gehouden, is de eigen be-
drage van elk lid aan de aanschaf van de kleding slechts 60% van de normale winkelwaarde.  

Wijzigen van groep 

Als je verandert van groep dien je te beschikken over het tenue dat bij die groep hoort. 

Kledingformulier 

Het betreffende tenue of de betreffende kledingstukken zijn te verkrijgen m.b.v. een kledingformulier. 
Dit kledingformulier wordt samen met het lidmaatschapsformulier overhandigd. Indien het formulier niet 
is ontvangen vraag dit aan de technische leiding in de gymzaal. 
Met dit formulier kan ook steeds nieuwe kleding worden aangeschaft. 
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PERSONALIA LID (*Doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters:         Roepnaam:              

Achternaam:       _________              

Geb.datum:                Geslacht:   man / vrouw *  

Straat:                 Huisnr.:       

Postcode:        Woonplaats:             

Telefoonnr.:            

e-mail.:                         

Lidmaatschap:   nieuw / gewijzigd *  Ingangsdatum:             
 

LES(SEN) (Alle lessen, dus ook eventuele ongewijzigde les(sen) vermelden) 

    groep 

Maandag van     tot     uur __________________________ 

Dinsdag van     tot     uur __________________________ 

Woensdag van     tot     uur __________________________ 

Donderdag van     tot     uur __________________________ 

Vrijdag van     tot     uur __________________________ 

Zaterdag van     tot     uur __________________________ 

Zondag van     tot     uur __________________________ 

 

TOESTEMMING AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE 

Rekeninghouder voorletters:      Achternaam:           

IBAN Giro-/bankrekeningnummer:  

                  

 
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 genoemde reke-
ning 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:                    
 
 

 
 

 

F o r m u l i e r  v o l l e d i g  i n v u l l e n  e n  i n l e v e r e n  b i j  d e  

t e c h n i s c h e  l e i d i n g  o p  d e  e e r s t v o l g e n d e  t r a i n i n g  

o f  b i j  d e  l e d e n -  e n  c o n t r i b u t i e a d m i n i s t r a t i e !  

 

 
 

 

Privacy-beleid 

GV Olympia KFC hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In ons privacy- 
beleid geven we helder en transparant informatie over hoe wij hiermee omgaan. Hiervoor verwijzen 
wij naar de website. 
 


