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AANMELDINGSFORMULIER 
 
Achternaam  :  ___________________________  

 
Roepnaam  :  ___________________________ Voorletters   :  _____________________ 
    
Straat  :  ___________________________   Huisnummer :  _____________________ 
 
Postcode  :  ___________________________ Woonplaats : ______________________ 
 
Telefoon :  ___________________________   Mobiel          : ______________________ 
 
E-mail (ouders) :  _______________________________________________________________ 
 
Geboortedatum :  ___________________________  Man   Vrouw 
 
Overige info  :  _______________________________________________________________ 
 
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  
               
              Handtekening (ouders voor minderjarigen) 
       
                                            _______________________________________ 
 
Voor minderjarigen dient één van de ouders of verzorgers dit formulier te ondertekenen. 
Beëindigen van het lidmaatschap kan slechts per 1e van een nieuw kalenderkwartaal. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. 

 
Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens gebeurt conform de privacyverklaring, die is te 
raadplegen op www.ntk-apeldoorn.nl   
 
Naam leiding :  _______________  Lesnr. :  ______ Lidnummer*   :  __________ *(niet invullen) 

 
      CONTRIBUTIE 

 

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

Inschrijfgeld (éénmalig) €     5,00   

KNGU-bijdrage 
(per 1 januari 2021) 

t/m 15 jaar €     5,80 per kwartaal (incasso gelijk met de contributie)   

KNGU-bijdrage 
(per 1 januari 2021) 

vanaf 16 jaar €     7,15 per kwartaal (incasso gelijk met de contributie)   

           

Betaling via automatisch incasso aan het  begin van ieder kwartaal. Vul aub de machtiging 
op de achterzijde in. 

                              
 

http://www.ntk-apeldoorn.nl/
http://www.ntk-apeldoorn.nl/
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Doorlopende machtiging   SEPA 
 

 
Naam:  De Nieuwe Turnkring 
Adres:  Prinses Beatrixlaan 92 
Postcode:  7312 AA    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 beëindiging 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 

____________________________________________________________________________________ 
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Toestemmingsverklaring  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sport- en 
andere activiteiten, nieuws etc. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen, verslagen van optredens en soms 
ook foto’s en filmpjes van u c.q. uw minderjarige kind op onze website en/of op social media plaatsen of in de 
nieuwsbrief voor de leden vermelden. Met dit formulier vragen wij uw toestemming om uw gegevens c.q. de 
gegevens van uw minderjarige kind hiervoor te mogen gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik ……………………………………………………… de Nieuwe Turnkring (hierna NTK) 
toestemming om gegevens over mij c.q. mijn minderjarige kind ……………………………………………….., 
geboortedatum ……………………………. te verwerken.  
 
 
Ik geef NTK toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 
 

 Het verwerken van mijn persoonsgegevens en/of die van mijn minderjarige kind voor het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereenkomst en voor communicatie over activiteiten van NTK en andere belangrijke 
onderwerpen die met (het sporten bij) NTK te maken hebben.  

 Maken van foto’s en/of filmpjes van mij en/of of mijn minderjarige kind, ten behoeve van het verbeteren van de 
sportieve prestaties of voor promotionele/nieuwsdoeleinden.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij en/of mijn minderjarige kind op de website van NTK, 
in nieuwsbrieven voor de leden en/of op social media. 

 Publiceren van bijvoorbeeld speelschema’s, wedstrijduitslagen, verslagen van wedstrijden/optredens van mij 
en/of mijn minderjarige kind op de website van NTK, in nieuwsbrieven voor de leden en/of op social media.  

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt NTK mij opnieuw om toestemming. 
 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken door dit te mailen naar: penningmeester@ntk-apeldoorn.nl.  
 
 
Naam: …………….……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Geboortedatum: 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum: ………..…………………………… E-mailadres: .………..…………………………………………………………….. 
 
Handtekening: ..…………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
LET OP: Ingeval 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: 
………………..….…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Handtekening ouder/voogd: 
….……………………………………………………………………………………………………………………….…............... 
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Contributie wordt geïncasseerd aan het begin van ieder kwartaal.  
Tarieven per 1 januari 2021 (alle bedragen per kwartaal, actuele bedragen altijd beschikbaar op www.ntk-apeldoorn.nl): 
 
Recreatie- en gevorderde lessen T/m 11 jaar  12 t/m 15 jaar  Vanaf 16 jaar 
 
0,75/1 uur per week  € 31,50  € 38,50  €  48,50 
1,5 uur per week  € 47,25  € 57,75  €  72,75 
2 uur   € 63,00  € 77,00  €  97,00 
KNGU (bonds)contributie   €   5,80  €   5,80  €    7,15 
  
Selectie- en 5e divisielessen 
 
Acrogym  
2 uur per week  + 10 x per jaar een extra training    €   71,50 
4 uur per week  + 10 x per jaar een extra training    € 100,00 
6 uur per week  + 10 x per jaar een extra training    € 140,00 
KNGU (bonds)contributie tot 16 jaar      €     5,80 
KNGU (bonds)contributie vanaf 16 jaar      €     7,15 
 
Dans 
Jeugd/tieners 2,5 uur per week     €  72,50 
Dames 3 uur per week      €  97,00 
KNGU (bonds)contributie tot 16 jaar     €    5,80 
KNGU (bonds)contributie vanaf 16 jaar     €    7,15 
 
Turnen  
5e divisie 1,5 uur per week      €   48,50 
Voorselectie 2 uur per week      €   58,50 
4e en 5e divisie 3 uur per week + 10 x per jaar een extra training   € 100,00 
A selectie 6 uur per week       € 140,00 
Heren selectie 6 uur per week     € 140,00 
KNGU (bonds)contributie tot 16 jaar     €     5,80 
KNGU (bonds)contributie vanaf 16 jaar     €     7,15 
 
Overige (extra) kosten 
Inschrijfkosten       € 5,00 (eenmalig) 
Kledingplan tbv trainingspakken (5e divisiegroepen en A-, B- en herenturnselecties)   € 10,00 (per jaar) 
Wedstrijdkleding/kostuums       Variabel  
Inschrijfkosten wedstrijden (5e divisie- en acrogymgroepen en turnselecties)  Per deelnemer verschillend 
Verenigingsactiviteiten      Variabel (alleen bij deelname) 
 
Toelichting diverse onderdelen: 
 
Bondscontributie: 
Dit is een bijdrage die ieder lid per kwartaal aan de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) moet voldoen. NTK 
incasseert dit bedrag met de normale contributie en betaalt dit vervolgens aan de KNGU door. Deze bijdrage is verplicht en NTK 
heeft geen invloed op de hoogte of de verschuldigdheid hiervan. De KNGU verhoogt de bondscontributie steeds op 1 januari.  
 
Kleding: 
Leden van de turnselecties en de 5e divisiegroepen nemen deel aan een kledingplan. Ieder jaar wordt gelijk met de contributie 
over het vierde kwartaal € 10,- extra hiervoor geïncasseerd. Uit deze reservering wordt de aanschaf van nieuwe trainingspakken 
gefinancierd. De jaarlijkse bijdrage is voor het gebruik van het trainingspak. De pakken blijven eigendom van NTK. 
Het wedstrijdpakje maakt geen deel uit van het kledingplan. Dit dient apart aangeschaft te worden.  
Aan kostuums voor een dansoptreden kunnen kosten verbonden zijn. Deze dienen apart aan de docent voldaan te worden. De 
kosten kunnen per groep of per gelegenheid verschillen, maar het gaat om een beperkt bedrag.  
 
Inschrijfkosten wedstrijden: 
Voor de leden in de wedstrijdgroepen (acrogym, A-, B-, heren- en voorselectie en 5e divisie) is deelname aan wedstrijden 
verplicht. Aan deze deelname zijn inschrijfkosten verbonden die aan de KNGU voldaan moeten worden. De KNGU int deze 
kosten via de verenigingen. Dit betekent dat NTK de kosten voorschiet. Na afloop van het seizoen wordt in kaart gebracht welk 
bedrag per lid is voorgeschoten en wordt dit door gefactureerd. De hoogte is per lid verschillend, omdat de kosten per wedstrijd 
verschillend kunnen zijn (de KNGU bepaalt dit) en omdat het ene lid verder komt dan het andere en dus aan meer wedstrijden 
deelneemt. Een uitzondering is de ATK. Deelname hieraan wordt door NTK betaald. Ook de wedstrijdpaspoorten betaalt NTK. 
 
  

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

