
 

 

                                                                                             

        Apeldoornse  gymnastiekvereniging 
 

 

        "de Nieuwe Turnkring" 
 

        Ledenadministratie: I. Smit, Schopenhauerstraat 58, 7323 MD Apeldoorn, tel.055-8445365 

        _________________________________________________________________ 
   

 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

Achternaam  :  ___________________________  
 

Roepnaam  :  ___________________________ Voorletters   :  _____________________ 
    
Straat  :  ___________________________    Huisnummer :  _____________________ 
 
Postcode  :  ___________________________ Woonplaats : ______________________ 
 
Telefoon :  ___________________________    IBAN nr.         : ______________________ 
 
E-mail (ouders) :  _______________________________________________________________ 
 
Geboortedatum :  ___________________________    Man   Vrouw 
 
Medische gegev. :  _______________________________________________________________ 
 
Medicijn-gebruik :  _______________________________________________________________ 
 
In welke zaal wordt de N.T.K. les gevolgd (straatnaam) :  ________________________________ 
 
Op welke dag  :  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  zaterdag  
 
Op welk uur  : van __________ tot __________ 
 
Op welke datum is de eerste proefles geweest ?  :   _______________________ 
 
Wordt er al een les gevolgd op een ander NTK-uur ?  :  ja   nee  
Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s van u(w kind)  
op de website of facebookpagina van NTK?  :  ja   nee 
               

ALLEEN AUTOMATISCHE INCASSO:          Handtekening (ouders voor minderjarigen) 

ACHTERZIJDE VAN DIT FORMULIER       

DUS OOK INVULLEN !!!! 
                                            _______________________________________ 
 
Dit nieuwe lid is aangemeld door een ander lid:    _______________________________________ 
 

Naam leiding :  _______________  Lesnr. :  ______ Lidnummer*   :  __________ *(niet invullen) 
 

 

Voor minderjarigen dient één der ouders of verzorgers dit formulier te ondertekenen. 
Beëindigen van het lidmaatschap kan slechts per 1e van een nieuw kalenderkwartaal. 

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de 

ledenadministratie. 

 

CONTRIBUTIE 
 

De kwartaalcontributietarieven zijn te vinden op www.ntk-apeldoorn.nl  

Inschrijfgeld (éénmalig) €     5,00   

KNGU-bijdrage t/m 15 jaar €     5,20 per kwartaal (incasso gelijk met de contributie)   

KNGU-bijdrage vanaf 16 jaar €     6,35 per kwartaal (incasso gelijk met de contributie)   

 

De contributie wordt automatisch afgeschreven rond de 1e van de tweede maand van het kwartaal       
                                    Versie januari 2017 

http://www.ntk-apeldoorn.nl/


 

 

                                                                                             

        Apeldoornse  gymnastiekvereniging 
 

 

        "de Nieuwe Turnkring" 
 

        Ledenadministratie: I. Smit, Schopenhauerstraat 58, 7323 MD Apeldoorn, tel.055-8445365 

        _________________________________________________________________ 
   

 

Doorlopende machtiging   SEPA 
 

 
Naam:  De Nieuwe Turnkring 
Adres:  Schopenhauerstraat 58 
Postcode:  7323 MD   Woonplaats:  Apeldoorn 
Land:  Nederland   Incassant ID: NL38ZZZ401027750000 
Kenmerk machtiging: Contributie NTK per kwartaal 
Reden betaling: Contributie 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “De Nieuwe Turnkring” om doorlopende 
incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van “De 
Nieuwe Turnkring”. 
 
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  : _______________________________________________________________ 
 
Adres  : _______________________________________________________________ 
 
Postcode  : _________________________ Woonplaats: __________________________ 
 
Land  : _______________________________________________________________ 
 
IBAN  : _______________________________________________________________ 
 
Bank identificatie (BIC)* : ______________________________________________________________ 
 
Plaats en datum : _______________________ Handtekening: ________________________ 
 
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN   

 
Bij een tijdige opzegging van het lidmaatschap, wordt door de ledenadministratie ook de automatische 
incasso beëindigd. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als bestuur zijn wij regelmatig op zoek naar vrijwilligers die 
ons willen helpen. Wilt u in de toekomst iets voor onze 
vereniging doen, dan kunt u hieronder aangeven waar uw 
voorkeur naar uitgaat: 
 
◊ Bestuur   ◊ Jeugdcommissie 
◊ Activiteitencommissie ◊ Sponsorcommissie 
◊ Wedstrijdcommissie 
◊ Hulp bij eenmalige evenementen 


