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MUTATIEFORMULIER  Inleveren bij de leiding 

 
Achternaam:…………………………………………………………………………………….. 

Roepnaam:……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………E-mail adres:………………………….. 

Postcode en Woonplaats:……………………………..……………………………………… 

IBAN Bank/Gironummer:………………………………………………………………………. 

Lid per:………………………………………………………………………………………….. 

Indien de eerste les plaatsvindt voor de 15e van de maand, dan is de contributie verschuldigd per helft van de maand. 

Als de eerste les na de 15e van de maand plaatsvindt, dan is de contributie verschuldigd bij aanvang van de volgende maand 

Contributie          De contributie bedraagt per maand: 
 

Recreatie  2 Recreatie A en B (leeftijd 6 -< 16jaar) € 14       per mnd (vanaf 16jr. € 15 per mnd) 

Recreatie  3  Pré Turnen                            :  € 14        per mnd (vanaf 16jr. € 15 per mnd) 

Wedstrijdsport  Instap/Pupil/ Jeugd/Junior         :  € 30,50   per mnd (incl. € 2,50 wedstrijdgeld) 

Wedstrijdsport  Senior (leeftijd > 16 jaar)            :  € 32,50   per mnd (incl. € 2,50 wedstrijdgeld) 

 

Door ondertekening van dit formulier wordt ingestemd met automatische incasso door 

de vereniging van de verschuldigde contributie van bovenstaand IBAN bank-/giro-

rekening nummer. U heeft een terugboekingstermijn van 30 dagen. 

 

 
Formulier beëindiging lidmaatschapformulier is te verkrijgen bij de leiding of te downloaden van de website 

www.gvdebrugheteren.nl.  

De opzegtermijn van het lidmaatschap is per kwartaal. Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 

het einde van de tweede maand van het lopende kwartaal schriftelijk ingediend te zijn bij de 

ledenadministratie. Is de schriftelijke opzegging ontvangen in de derde maand van het lopende kwartaal dan 

eindigt het lidmaatschap per einde van het eerstvolgende kwartaal. Een opzegging die niet schriftelijk is 

ingediend bij de ledenadministratie, wordt niet in behandeling genomen. 

Gymnastiekvereniging “De Brug” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of diefstal tijdens het 

deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  

 

Handtekening:  Bij minderjarigen handtekening ouder/voogd ......................................................................... 

__________________________________________________________________________________ 

In te vullen door de leiding: 

Nieuwe groep per:………………………………………………………………………………………                                              

Lidnummer:………………………lesuur……………………dag………………………………...uur 

 

Bankrelatie: RABOBANK Oost Betuwe  Rel.Nr.:NL78 RABO 0315103442 

 
Secretariaat & ledenadministratie:  

Inge van Drie, Bretagnesingel 82, 6666 XX Heteren. Tel: 06-22994194 gvdebrugheteren@gmail.com 
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