Welkom bij Turnclub Horn.
Turnclub Horn is in 1986 opgericht en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
In een plezierige sfeer laten wij de kinderen op een verantwoorde manier kennis maken met de
gymnastiek en turnsport.
Naast de wekelijkse trainingen organiseren wij ook activiteiten als een kerst-inn en
clubkampioenschappen. Om het jaar proberen wij een kampweekend te realiseren.
Wij hanteren geen inschrijfgeld en de eerste 2 lessen zijn gratis kennismakingslessen.
Voordat dit kan moet inschrijfformulier worden ingevuld, zonder tegenbericht wordt uw kind
automatisch lid.
Vervolgens bedraagt de contributie per seizoen:
Ouder-kind gym:
Kleuters:
Recreanten
Groep 18 + =1,5uur:
Selectie A 6uur:
Selectie B 4uur:
Selectie C 2uur:

€ 90,00
€ 90,00
€ 130,00
€ 162,50
€ 295,00
€ 245,00
€ 195,00

Contributie wordt in twee termijnen via automatische incasso geïncasseerd.
Door bijgaand aanmeldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen of af te geven wordt uw kind
opgenomen in onze ledenadministratie.
Middels de nieuwsbrief die regelmatig verspreid wordt, blijft u op de hoogte van mededelingen op
korte en lange termijn. Om kopieer en verdeelwerk tot een minimum te beperken zouden wij u deze
graag via een e-mail willen zenden. Wilt u hiervoor duidelijk uw e-mail adres op het aanmeldformulier
vermelden?!
Op onze website www.turnclubhorn.nl staat alle informatie nog eens uitgebreid vermeld. Neem hierop
zeker een kijkje. Behalve de nieuwsbrieven staan hier ook het bestuur, de trainsters en selectie
voorgesteld. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u hier terecht.
Wij wensen u en uw kind veel plezier toe bij Turnclub Horn.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en trainsters Turnclub Horn
Privacy
Er worden tijdens de trainingen en/of naaste activiteiten regelmatig foto’s/filmpjes gemaakt van de turn(st)ers.
Deze worden gebruikt voor publicaties op onder andere Facebook.
Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van foto’s/filmpjes waarop uw zoon/dochter staat, vragen wij u contact op
te nemen met de ledenadministratie ledenadministratie@turnclubhorn.nl

Inschrijvingsformulier.
Achternaam:
Eerste naam, Roepnaam:

,

Geboortedatum:
Geslacht:

Vrouw / Man

Adres:
Postcode, woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail adres:
Svp e-mail wijzigingen doorgeven aan ledenadministratie@turnclubhorn.nl
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen via e-mail: ja / nee
Contributie wordt twee maal per jaar geïnd via automatische incasso ( september en februari).
Een lid verbindt zich voor een periode gelijk aan de incasso termijn. Bij een tussentijdse opzegging dient de
volledige termijn betaald te worden.

Machtigingsformulier:
Naam incassant : Turnclub Horn.
Adres incassant : Dorpstraat 97 Horn.
Postcode incassant : 6085 BE. Woonplaats incassant : Horn
Land incassant* : NL Incassant ID : NL33ZZZ401770870000
Kenmerk machtiging : Lidnummer
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Turnclub Horn
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Turnclub Horn.
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 Rekeninghouder:
IBAN:
Bank Identificatie (BIC):
Woonplaats:

Land:

Datum:

Plaats:

Handtekening:
Dit formulier svp geheel ingevuld en ondertekend inleveren bij je trainster Of opsturen naar:
Paul Reinders
Bosscherven 44
6085 DL Horn

