
Aanmeldingsformulier     2020-2021
Naam: _____________________________________________________________M / V

Voornaam: ______________________________________________________________

Adres:__________________________________________________________________

Postcode + Woonplaats:____________________________________________________

Telefoonnummer: ________________________________________________________

Geboortedatum: _________________________________________________________

E-mailadres:____________________________________________________________

Onderdeel: 1 Kleuter O donderdag 15:15-16:00
2 Turnen O 1 donderdag 14:15-15:15

O 2 donderdag 16:00-17:00
3 Selectie O B maandag 16:30-18:00 en woensdag 16:00-17:30

O A maandag 18:00-19:30 en woensdag 17:30-19:00
4 Acrogymnastiek O 1 donderdag 17:00-18:45

O 2 donderdag 18:45-20:30
5 Dames O woensdag 19.00-20.00

Graag cirkel inkleuren in welke groep. Voor prijsinfo zie website www.gvmaas.nl

Hoeveel uren in totaal:___________________________
Datum ingang lidmaatschap:_______________________

Wij vragen inzet van leden en/of van de ouders voor het slagen van activiteiten die het bestuur de leden wil bieden.
Want Machtig Als Allen Samenwerken is ons motto. Daarom zal het voorkomen dat wij uw inzet vragen waar dit nodig
is. Lid zijn van de vereniging betekent naast genieten van de voordelen van het lidmaatschap ook een steentje bijdragen!

 * Wanneer de gelegenheid zich voordoet, wilt u dan in het bestuur plaatsnemen: Ja / Nee

 * Mogen wij foto's publiceren in de diverse media (krant, website): Ja / Nee

DOORLOPENDE MACHTIGING
M.A.A.S.
Molenerf 14
9285 VN BUITENPOST

Incassant ID NL53ZZZ400008950000

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan M.A.A.S. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschapsgeld en wedstrijdgeld en uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van M.A.A.S. 
Als u het  niet  eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Tevens bent u bekend met het huishoudelijke reglement en statuten.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naam: ___________________________________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN):___________________________________________

Plaats en datum:____________________________________________________

Handtekening:  (bij minderjarige van ouder of verzorger)

Dit formulier inleveren bij de leiding

www.gvmaas.nl info@gvmaas.nl

mailto:Info@gvmaas.nl
http://Www.gvmaas.nl/

