
 
 

Aanmeldingsformulier inleveren bij de leiding! 

Aanmeldingsformulier verwerkt op: _________________________ (in te vullen door de ledenadministratie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

O                 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 

    Gymnastiekvereniging Salto 

    p/a Zernikelaan 716 
    3356 XT PAPENDRECHT 

 

 
  Een bedrag af te schrijven van IBAN : ……………………………………………………………… 

  Ten name van:……………………………………………………………………………………………………… 

   

Gegevens rekeninghouder: 

  Naam: 

  Straat + nummer: 

  Postcode + woonplaats: 

  Kwartaalcontributie Gymnastiekvereniging Salto 

  

  Datum:    Handtekening: 

Indien U het niet eens bent met de afschrijving kunt u  
binnen 56 werkdagen uw bank om terugboeking verzoeken. 

 
              

 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

 □ Kleutergym groep 1 en 2                              □ Rhönradturnen   
          □ Gym meisjes groep 3, 4 en 5          □ Blijf Fit Gym   
    □ Gym meisjes groep 6 +                                                □ 55 + Gym 

 □ Freerunning groep 3+                                                                                        

                         
      

 Voornaam:                   ___________________________  M/V 
 

 Achternaam:         _________________________________ 

 

 Geboortedatum:         _________________________________ 

 

 Straat + nummer:                    _________________________________ 

   

 Postcode + woonplaats:         _________________________________ 

 

 Telefoonnummer:         _________________________________ 

 

 E-mailadres:         _________________________________ 
 

  

 Datum inschrijving:         (In te vullen door de leiding: __________) 
                    (Datum na de twee gratis proeflessen. 

 

 Handtekening:         _________________________________ 
Indien het lid jonger is dan 16 jaar dient het aanmeldingsformulier door een ouder/verzorger ondertekend te worden. 

 

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met het  

huishoudelijk regelement van Gymnastiekvereniging Salto. Zie: www.gv-salto.nl 
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Informatie m.b.t. de vereniging en contributie vindt u op: www.gv-salto.nl 

 Bekijk onze Privacy Policy op:  www.gv-salto.nl   

http://www.gv-salto.nl/


Toestemmingsverklaring verwerkt op: ________________________ (in te vullen door de ledenadministratie).   

Paraaf ledenadministratie:  
              
 

 

Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen wij foto’s, filmpjes, wedstrijdschema’s en 

wedstrijduitslagen van u op onze website en sociale media pagina’s plaatsen. Dit met als doel: 

promotie van de vereniging en de sport en het inzicht geven in de diverse lessen en 

trainingsvorderingen van de leden. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 

hiervoor te gebruiken.  
 

Met dit formulier geef ik Gymnastiekvereniging Salto toestemming voor de hieronder 

aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Publiceren van foto’s, filmpjes, wedstrijdschema’s en wedstrijduitslagen  van mij op:  

- Website: www.gv-salto.nl 

- Facebook https://www.facebook.com/Salto-280791551978322/ 

- Instagram https://www.instagram.com/rhonrad.salto/ 

- Krant (inclusief website) 

- Websites van eventuele sponsors  
 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven reden. Voor nieuwe 

gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.   
 

Let op: Elk lid moet een eigen toestemmingsverklaring ondertekenen.  Indien u geen 
toestemming geeft kruist u het bovenstaande hokje niet aan. U moet het formulier wel 
ondertekenen. 
 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam  lid 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum lid 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar 

dient deze verklaring eveneens door een ouder of verzorger ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/verzorger 

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/verzorger

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.gv-salto.nl/
https://www.facebook.com/Salto-280791551978322/
https://www.instagram.com/rhonrad.salto/

