
  

 

   Gymnastiekvereniging Wilskracht  

Inschrijvingsformulier 
 
Voor opname in de ledenadministratie verzoeken wij u dit formulier zo volledig 
mogelijk in te vullen en bij de leiding of bij de ledenadministratie in te leveren. U kunt 
ook dit formulier inscannen en mailen naar wilskracht.landsmeer@gmail.com met 
als onderwerp ledenadministratie. 
 
* Alleen invullen in het geval van peutergym 
(Bij Peutergym wordt het kind en ouder beide lid van de vereniging in verband met 
de verzekering. Alleen de ouder betaalt verenigingscontributie, het kind is gratis.) 
  
 Lid Ouder* 
Achternaam   
Voornaam   
Roepnaam   
Geslacht   
Geboortedatum   
Adres  
Postcode & Plaats  
Telefoonnummer  
Email  
Les     Yoga      Maandag 18:45 – 19:45 

    Maandag 20:00 – 21:00  
    Donderdag 20:00 – 21:15 

   Peutergym     Vrijdag 8:45 - 9:45 
    Vrijdag 9:45 - 10:45 
    Vrijdag 10:45 - 11:45 
(De voorkeur is geen garantie i.v.m. de 
grootte van de groep) 

    Bodyshape Deze lessen hebben allemaal 
één tijd, deze is te vinden op 
onze website.  

    SportFit 55+ 
    Peuterdans 
    Kleutergym Onze leden worden afhankelijk 

van hun leeftijd in groepen 
verdeeld.  

    Turnen meisjes 
    Turnen jongens 
    Streetdance 

Datum aanmelding  
  
 
 
 
 

mailto:wilskracht.landsmeer@gmail.com


Gegevens voor de automatische incasso: 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant 
G.V. Wilskracht te Landsmeer om de verschuldigde contributie en/of inschrijfgelden 
af te schrijven van de bank/girorekening van ondergetekende. Als ondergetekende 
het niet eens is met de afschrijving, heeft hij 5 werkdagen de tijd om zijn bank- of 
girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Bij in gebreke blijven 
van de betaling van de verschuldigde contributie zal schriftelijk een aanmaning 
worden gestuurd. Bij verdere ingebreke blijven zal een incassobureau worden 
ingeschakeld. 
  
Naam & voorletters rekeninghouder   
Bank  
IBAN Giro/Banknummer  
Handtekening: 
 
 
 
Portretrecht 
Als vereniging worden er regelmatig foto’s/video’s gemaakt van u of van uw 
kind(eren). Deze delen wij graag met onze leden. Dit doen wij door de foto’s/video’s 
op onze Facebooksite, website of op posters te zetten. Wij hebben hier uw 
toestemming voor nodig. Wij vragen u of onderstaand tabel in te vullen.  
 
Naam: Naam van uw kind(eren): 
  
    Ik geef Wilskracht hierbij wel 
toestemming om gemaakte 
foto’s/video’s te gebruiken bij 
verschillende communicatiemiddelen.  

    Ik geef Wilskracht hierbij geen 
toestemming om gemaakte 
foto’s/video’s te gebruiken bij 
verschillende communicatiemiddelen. 

Datum: 
Handtekening: 
 
 
 
Ondergetekende verklaart bovendien op de hoogte gesteld te zijn van de 
stilzwijgende jaarlijkse verlenging en akkoord te gaan met deze opzet van de 
toestemmingsregeling. 
  
Mocht u toch van gedachten veranderen vragen wij u dit formulier nogmaals in te 
vullen. Dit formulier is te vinden bij de leiding of op www.wilskrachtlandsmeer.nl. U 
heeft de mogelijkheid om dit formulier in te leveren bij de leiding of te mailen naar 
wilskracht.landsmeer@gmail.com met als onderwerp PR.  
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