
Volledig ingevuld formulier inleveren bij: Bianca Scholten, Pater Jan de Vriesstraat 52, tel: 06-12617630, wikkerink-scholten@hotmail.nl of bij de leiding. 

Voor meer info: www.prinsesmargrietbredevoort.nl 

 

Gymnastiekvereniging  Prinses Margriet Bredevoort 
AANMELDFORMULIER (voor lidmaatschap gymnastiekver. Prinses Margriet.) 

 
Naam  

Adres  

Postcode 

Woonplaats 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

 m/v 

  

  

  

  

  

  

 
 
LES (a.u.b. uw keuze aankruizen)  
                                     
O  Ouder/peutergym                          

O  Kleutergym 

O  Acro  

O  Bodyfit 

O  Gym. meisjes gr. 3 t/m 8 

O  Gym. jongens gr. 3 t/m 8 

O  D/H trimgroep volleybal 

O  Dynamic tennis 

O  D/H toestellen vanaf vo                               

O  Heren trimgroep 

 

 

 

DOORLOPENDE MACHTIGING                       SEPA 

 

Naam: Gymnastiekvereniging Prinses Margriet 
Adres: p/a Pater Jan de Vriesstraat 52 
Postcode: 7126 BM       Woonplaats: Bredevoort 
Land: Nederland           Incassant ID: NL82ZZZ4019230000 
Kenmerk machtiging:  
(in te vullen door de vereniging) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 
gymnastiekvereniging Prinses Margriet om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens contributie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van gymnastiekvereniging Prinses 
Margriet. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten 
boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Land 

IBAN rekeningnr. 

Plaats en datum 

Handtekening 

  

  

  

  

  

 NL 

  

  

 
  

mailto:wikkerink-scholten@hotmail.nl


Volledig ingevuld formulier inleveren bij: Bianca Scholten, Pater Jan de Vriesstraat 52, tel: 06-12617630, wikkerink-scholten@hotmail.nl of bij de leiding. 

Voor meer info: www.prinsesmargrietbredevoort.nl 

 

Toestemmingsverklaring  
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) 
informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen 
we wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website 
van Gymnastiekvereniging Prinses Margriet Bedevoort en de 
Facebookpagina van  
Gymnastiekvereniging Prinses Margriet Bredevoort plaatsen. Met dit 
formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te 
gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik  
 
_______________________________________________________ 
(verder: ondergetekende) Gymnastiekvereniging Prinses Margriet 
Bredevoort (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te 
verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste 
gegevensverwerkingen: 

  Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website 
van Gymnastiek vereniging Prinses Margriet Bredevoort, Instagram en op 
de Facebookpagina van Gymnastiekvereniging Prinses Margriet 
Bredevoort 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s bij artikeltjes in bepaalde dagbladen, 
zoals bv. Aalten Vooruit 

 KNGU specifieke activiteiten zoals bv. wedstrijden, etc.  

 Voor (hulp) leiding en bestuur. Het opnemen van mijn 
persoonsgegevens en foto: 
 □ FACEBOOK □ INSTAGRAM □ WEBSITE  
 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hiernaast aangevinkte en 
beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om 
toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 

Naam  

Geboortedatum 

Datum 

Handtekening  

  

  

  

  

 

 
LET OP: In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is 
dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd 
ondertekend te worden.  
 
 

Naam ouder/voogd 

Datum 

Handtekening 

  

  

  

  

 

mailto:wikkerink-scholten@hotmail.nl

