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Gymnastiekvereniging T.O.G.I.D.O. 
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Vlechtplantsoen 15 

8391 LR Noordwolde 

secretaris@togido-noordwolde.nl 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

JEUGDLEDEN 
 
Wij zijn blij dat je lid bent geworden van onze gymnastiekvereniging.  Wij hopen dat je het naar je zin zult 

hebben. In deze brief staan een aantal gegevens die je moet weten. Togido heeft een privacy policy welke 

op de site staat. 

Gegevens graag in blokletters invullen en bij keuzevraag aankruisen wat van toepassing is. 

 

Achternaam     

Voornaam voluit     

Roepnaam  Geslacht  vrouw  man  

Geboortedatum  Telefoon      

  Event. mobiel      

Straat en huisnummer        

Postcode  Woonplaats      

e-mail adres    

Ingang lidmaatschap   

 Ik verleen hierbij toestemming voor publicatie van foto’s of opnames van mijn kind.. 

                          

Handtekening ouder/voogd:        

 

Geeft zich op voor:  peutergym (vanaf 2 jaar) contributie € 96,00 per jaar /  € 8,00 per maand 

 turnen (vanaf 4 jaar) contributie € 132,00 per jaar /  € 11,00 per maand 

                           selectie  (alleen voor geselecteerde gymnasten)  

 2 uur contributie € 216,00 per jaar / € 18,00 per maand 

    3 uur contributie € 324,00 per jaar /  € 27,00 per  maand 

    3.5 uur contributie €360,00 per jaar / €30,00 per maand 

 

 

http://www.togido-noordwolde.nl/
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Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan gymvereniging Togido (bankrekening 

NL65RABO0310220017) om m.i.v.                                              doorlopende incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank om een bedrag van zijn\haar rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht zijnde de 

aan het lidmaatschap verbonden kosten alsmede maandelijkse contributie van  €                  . Togido heeft 

het recht om wijziging van contributie automatisch aan te passen. 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. 

 

Naam betaler     

Naam lid            Groepsles:   

Adres     

Postcode /Woonplaats     

IBAN     

Plaats en datum                 Handtekening        

 

Dit formulier graag inleveren bij de leiding. 

1. Lidmaatschap: Als je lid wordt van onze vereniging ga je akkoord met de bepalingen zoals 

vermeld in de statuten van de vereniging. De statuten liggen voor een ieder ter inzage bij de 

bestuursleden. Ben je jonger dan 16 jaar dan dient het formulier ondertekend te worden 

door een van de ouders-voogd. 

2. Contributie:  De betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso. Rond 

de 10e van de betreffende maand zal de contributie van uw rekening worden afgeschreven.  

3. KNGU bondscontributie: De KNGU-bondscontributie wordt vier maal per jaar, in de 

maand januari,april,juli en oktober door middel van een automatische incasso bij alle leden 

apart in rekening gebracht. Deze contributie dragen wij af aan de KNGU en geldt voor alle 

leden die in lid zijn van onze vereniging. Voor actuele bedragen zie onze website. 

4.  Inschrijfgeld: de eenmalige inschrijfkosten bedragen € 12,50. Deze kosten zullen bij de 

eerste betaling verrekend worden.  

5. Opzegging: Opzegging van het lidmaatschap kan twee maal per jaar. Voor 1 september of 

of 1 maart. Dit dient minimaal één maand voor een van deze data schriftelijk te geschieden 

bij het secretariaat. Bij tussentijdse opzegging ben je verplicht de contributie tot de eerste 

opzegdatum door te betalen. Uitzondering peutergym: bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd 

eindigt het lidmaatschap automatisch.  

http://www.togido-noordwolde.nl/

