
Inschrijfformulier lidmaatschap SV Clias

1. Persoonlijke gegevens aan te melden lid
Voorletters en roepnaam: ………………………………………………….
Achternaam: ………………………………………………….
Adres: ………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………….
e-mailadres: ………………………………………………….

2. Leskeuze en tarieven
Ouder & Kind Gymnastiek Gymnastiek

Turnen recreatief Turnen Dames selectie 

Turnen heren Rhönrad turnen

Graag uw keuze aankruisen.

Aantal lesuren per week: ………………………………………………..  zie ook www.svclias.nl/lesrooster
Ingangsdatum lidmaatschap: ………………………………………………..

Eenmalige inschrijfkosten bedragen € 10,00. De tarieven voor het aantal lesuren en de bondscontributie staan 
vermeld op https://www.svclias.nl/lidmaatschap

3. Machtiging doorlopende SEPA incasso
Naam incassant Sportvereniging Clias afd. gymnastiek
IBAN incassant NL12 INGB 0000 5180 75
Incassant ID NL30ZZZ400382860000
Kenmerk/mandaat Lidmaatschapsnummer

Eens per kwartaal worden de lidmaatschapsgelden geïncasseerd door SV Clias. Bij de eerste incasso na 
inschrijving zullen ook de inschrijfkosten à € 10,00 en de bondscontributie worden geïncasseerd.

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging een doorlopende machtiging aan 
Sportvereniging Clias om van zijn/haar bankrekening (IBAN) het inschrijfgeld, contributie en/of bijkomende 
kosten te incasseren. Indien u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, heeft u van rechtswege 8 
weken de tijd om de incasso via uw bank ongedaan te maken.

Naam rekeninghouder: ………………………………………………..
Adres: ………………………………………………..
Postcode en woonplaats: ………………………………………………..
Rekeningnummer/IBAN ………………………………………………..
Datum: ………………………………………………..

Handtekening voor akkoord door rekeninghouder:

………………………………………………..

Opzegging lidmaatschap: 
Uitschrijvingen kunnen enkel schriftelijk worden ingediend door middel van een brief of e-mail te zenden aan 
de ledenadministratie aanmeldenleden.svclias@gmail.com. 
Adres ledenadministratie SV Clias: Mevr. M. van den Oosterkamp, Goudenregenstraat 12, 9648 LM Wildervank.
Het lidmaatschap loopt per kwartaal. Afmelding dient te geschieden vóór de eerste dag van het nieuwe 
kwartaal waarbij de opzegtermijn één kwartaal is.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.svclias.nl
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Toestemmingsverklaring voor gebruik foto- en filmmateriaal door SV Clias

In mei 2018 is de wetgeving met betrekking tot privacy aanzienlijk veranderd. Dat betekent dat wij aan elk lid, 
ouder/verzorger en trainers toestemming moeten vragen voordat wij een foto of video op onze website, 
Facebookpagina of op andere wijze mogen plaatsen. Om te voorkomen dat wij elke keer om toestemming 
moeten vragen, willen we u vragen om middels dit formulier toestemming te geven voor de gehele duur van 
het lidmaatschap voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal in onze communicatie. Zonder deze 
toestemming mogen wij geen foto’s of video’s plaatsen. Ook verwijzen we u naar ons protocol gebruik 
beeldmateriaal, te vinden op onze website.

Vul hieronder uw gegevens in voor het plaatsen van foto- en/of filmmateriaal en lever dit zo spoedig mogelijk 
ondertekend in bij de trainer.

Hierbij geef ik: ………………………………………………………………………………………………... 

(voor- en achternaam lid)

ouder / verzorger van lid indien lid jonger is dan 18 jaar: ………………………………………………………………………………. 

(voor- en achternaam)

wel / geen* toestemming dat foto- en filmmaterialen gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere 
verenigingsactiviteiten van genoemd lid geplaatst mogen worden op de website, social media, nieuwsbrieven 
en andere communicatie uitingen van SV Clias.

Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………………………………………………..

* Graag doorhalen wat niet van toepassing is
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