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INSCHRIJFFORMULIER VOOR NIEUWE LEDEN GYMNASTIEKVERENIGING V.E.K.-W.I.K. 
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen. Gebruik voor iedere 

letter of cijfer één vakje. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
 

Achternaam en roepnaam: 

 
Adres: 

 
Postcode en woonplaats: 

 
Telefoonnummer: Geboortedatum: 

  
Email adres: 

 

 Ik wil geen nieuwsbrief van Vek-Wik ontvangen (aankruisen indien van toepassing). 
Geslacht M/V: Datum eerste les: 

  
Trainingsdag: Tijdstip les: 

  
 

Ik geef mij wel/niet op als donateur. Mijn bijdrage is €  
(doorhalen wat niet van toepassing is). 
Ik geef wel/niet goedkeuring voor het gebruik van beeldmateriaal. 

per jaar (minimale bijdrage is € 5,00) 

 

 
Naam: Gymnastiekvereniging  Vek-Wik 
Adres: Van Bleiswijkstraat 16 
Postcode: 1601 NB Woonplaats: Enkhuizen 
Land: Nederland Incassant ID: NL38ZZZ406248290000 
Kenmerk machtiging: lidnummer en factuurnummer 

 

 

Naam: 

 
Adres: 

 
Postcode en woonplaats: 

 
IBAN Rekeningnummer: 

 
 

Deze gegevens worden geregistreerd in AllUnited, het systeem voor de ledenadministratie. 

Plaats en datum: Handtekening:

 machtiging S€PA 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging Vek-Wik doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de verschuldigde contributie, bondscontributie, inschrijfgeld en eventuele 
donatie. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Gymnastiekvereniging Vek-Wik Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hierover binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
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    De contributie en bondscontributie* wordt twee keer per jaar afgeschreven, in februari en augustus.   
    Uw eventuele donatie wordt in juni geïncasseerd.  
 

Inschrijfgeld (eenmalig): € 7,50 
 

Intrekking van deze machtiging doet u schriftelijk, per email naar ledenadministratie@vekwik.nl. 
 

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per 1 januari of per 1 juli van een kalenderjaar. 
U kunt een e-mail sturen naar ledenadministratie@vekwik.nl. 
We zouden het op prijs stellen als u hierbij de reden van het opzeggen vermeld. 

 

 

 
Contributiebedragen: 
(gebaseerd op één uur trainen per week en exclusief bondscontributie): 

 
Leden tot 16 jaar: € 65,00 per halfjaar 
Leden 16 jaar en ouder: € 80,50 per halfjaar 

 
 

* Verplichte bondscontributie voor alle leden (wordt afgedragen aan de K.N.G.U.): 
Vanaf 2023 gelden de volgende tarieven: 

 
• voor leden tot 16 jaar: € 6,45 per kwartaal. 
• voor leden vanaf 16 jaar: € 7,95 per kwartaal. 

 
Wordt u lid in het tweede of vierde kwartaal van een kalenderjaar dan wordt alleen dat kwartaal 
geïncasseerd. 

 

 
Kijkdagen bij peuter- en kleutergym en andere gymgroepen 

 
Tijdens de gratis proeflessen kunt u de les/training van uw kind bijwonen. Daarna zijn alleen de open 
lessen en het diploma gymmen de momenten waarop u de vorderingen van uw kind kunt zien. 
Wij verzoeken u hiermee rekening te houden omdat het voor uw kind beter is dat de ouders niet in de les 
aanwezig zijn. Wanneer u vragen heeft over de vorderingen van uw kind dan kunt u de leiding vóór of na 
de les hiernaar vragen. 
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