
Christelijke Gymnastiekvereniging 

Ganoteon 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

Geachte belangstellende, 

U of uw kind heeft zicht bij ons gemeld op de gymnastiek op   dag, van  uur tot 

  uur. Datum:     

De eerste 2 weken zijn kosteloos en voor eigen risico. Daarna moet er contributie betaald worden en 
gaat het lidmaatschap in. Hieronder de tarieven. 
 

o Junior recreatieleden 1 uur per week€10.00 per maand 

o Senior recreatieleden 1 uur per week€12.00 per maand 

o Voorselectie leden 2 uur per week€18.00 per maand 

o Selectieleden 3 uur per week€23.50 per maand 

o Senior selectieleden 3 uur per week€25.00 per maand 

o Inschrijfgeld eenmalig €5.00 

Er is voor alle maanden van het jaar contributie verschuldigd, ook voor de vakantiemaanden.  
Inschrijven kan door bijgevoegd inschrijfformulier op te sturen naar ondergenoemde Janneke van 

Rinsum.  

Wij willen u vragen om de vereniging te machtigen om de contributie maandelijks automatisch af te 

schrijven van uw rekening, dat vereenvoudigd onze (en ook uw) financiële administratie.  

Dit machtigen door bijgevoegd machtigingsformulier in te vullen en op te sturen naar 

ondergenoemde Mirjan Vierwinden 

Als u of uw kind mee doet aan een bondswedstrijd moet er wedstrijdgeld worden betaald dit word 

automatisch afgeschreven. U krijgt hier vooraf bericht van.  

Bedanken voor het lidmaatschap kan schriftelijk: Mirjan Vierwinden 
       Bruinehorstweg 28 
       6741 PL Lunteren 
                  telefonisch:      0318-572906 
              of per mail:      ganoteon@gmail.com 
Er geld een opzegtermijn van 1 maand. 

Tweemaal per jaar verschijnt ons clubblad, hierin staat verdere informatie over onze vereniging en 

de activiteiten. Algemene informatie en bv. foto’s van wedstrijden etc. kunt u vinden op onze 

website: www.ganoteon.nl 

We hopen dat u of uw kind een prettig verblijf heeft binnen onze vereniging.  

Met vriendelijke sportgroeten van het  dagelijks bestuur, 

Mirjan Vierwinden (penningmeester) 

mailto:ganoteon@gmail.com


Christelijke Gymnastiekvereniging 

Ganoteon 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

Naam________________________________________ 

Straat________________________________________ 

Postcode___________Woonplaats_________________ 

geboortedatum_________________________________ 

Telefoonnummer________________________________ 

e-mail adres________________________________ 

 

Inschrijfdatum__________________________________ 

 

Lesdag: __________dag van ______ uur tot ________uur 

 

Opsturen naar:     Mirjan Vierwinden 
   Bruinehorstweg 28 
   6741 PL Lunteren 
        telefonisch:  0318-572906 
      of per mail:        ganoteon@gmail.com 
  

mailto:ganoteon@gmail.com


Christelijke Gymnastiekvereniging 

Ganoteon 

 

 
 Geachte leden/ouders/verzorgers van leden, 

Doorlopende Machtiging 

Om lid te worden van onze vereniging dient u machtigingsformulier in te vullen. Dit is onder andere 

voor de  maandelijks contributie. 

Ons incassant  ID is NL30ZZZ401208330000 

De Contributie 

De contributie  incasso’s zullen rond de 1ste van elke maand worden afgeschreven. Ondervermelding 

van incasso ganoteon en de betreffende maand. 

Wedstrijd geld 

Het wedstrijd geld willen wij ook via automatische incasso gaan doen.                                                    

Nu vragen wij u het wedstrijd geld aan het einde van het seizoen aan ons over te maken.                    

Dit word nog al eens vergeten en moeten we er weer achter aan.                                                            

Voor het komende seizoen wil ik zodra ik de rekening heb ontvangen van de KNGU  dit bedrag 

afschrijven. Het zal dan per wedstrijd gaan en de bedragen zullen dan onder de 10 euro zijn, dus 

geen grote bedragen. U krijgt van mij twee weken voor de incasso een mail met de exacte datum en  

het bedrag dat zal worden afgeschreven, en onder vermelding van welke wedstrijd.   

Andere activiteiten 

Hierbij moet u denken aan bijv. sinterklaas, uit stapjes  of verkoop activiteiten.                                   

Hier voor moeten de kinderen soms ook met geld over straat, om dit te voorkomen willen we dit ook 

via automatische incasso gaan doen.                                                                                                                               

U zult vroeg genoeg van te voren op de hoogte worden gesteld van de betreffende activiteiten en de 

tijd hebben om hier evt. voor af te melden.                                                                                                  

Daarna zult u een mail ontvangen met  het betreffende bedrag en de datum dat dit bedrag  zal 

worden afgeschreven.         

Mocht u nog vragen hebben kunt u mij altijd bellen of via een mailtje naar ganoteon. 

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                        

Mirjan Vierwinden                                                                                                                              

Bruinehorstweg 28                                                                                                                              

Tel.0630450361                                                                                                                                     

Penningmeester  Ganoteon 

  



Christelijke Gymnastiekvereniging 

Ganoteon 

 

Doorlopende machtiging 

 

Naam: Ganoteon 

Adres: Bruinehorstweg 28 

Postcode: 6741 PL  Plaats: Lunteren  Land: NL 

Incassant ID: NL30ZZZ401208330000 

Kenmerk Machtiging: Doorlopend 

Reden betaling: Lid Vereniging 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan GANOTEON 

Om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven en aan uw om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van GANOTEON 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam rekeninghouder: …………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode:………………………..Plaats:………………………………………………….Land:…………. 

IBAN:………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 


