
  Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek  
 Voorschoten WWW.SLANKENKWIEK.NL Opgericht: 1970 
 
Ledenadministratie contactadres: ledenadministratie@slankenkwiek.nl  
   

  AANMELDINGSFORMULIER 2022 
Enkele bepalingen 

1. Om als lid te kunnen worden ingeschreven dient men zich aan te melden bij de leiding van het betreffende lesuur, of bij de ledenadministratie 

van de vereniging. Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. 

2. Leden van de gymnastiekvereniging SLANK EN KWIEK (S&K) zijn gebonden aan de door de vereniging vastgestelde statuten en reglementen. 

3. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en gymnastiek in het bijzonder. 

4. De aan het lidmaatschap verbonden contributie staat vermeld op de achterzijde van dit formulier. De contributie wordt bij vooruitbetaling 

voldaan na ontvangst van een betaalverzoek. De contributie kan naar keuze per jaar of per halfjaar worden betaald. Dit kan op het 

aanmeldstrookje worden aangegeven.  Voor nieuwe leden die tijdens een kalenderjaar toetreden, zal de contributie naar rato worden berekend.  

5. Voor nieuwe leden wordt éénmalig 10 euro inschrijfgeld berekend.  

6. Het beëindigen van het lidmaatschap KAN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK, door een email (of een briefje) aan de Ledenadministratie van de vereniging 

(ledenadministratie@slankenkwiek.nl) te sturen. Hierbij dient de naam van het lid, het lesuur en de reden voor opzegging vermeld te worden. 

Het lidmaatschap kan per 30 juni of per 31 december worden beëindigd. Er vindt géén restitutie van betaalde contributie plaats. De schriftelijke 

opzegging dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de datum van beëindiging in bezit te zijn van de vereniging. 

7. Tijdens de schoolvakanties wordt géén les gegeven. 

8. Leden die voor/namens S&K deelnemen aan wedstrijden, kleden zich hierbij volgens het door S&K voorgeschreven tenue. De (aanschaf)kosten 

voor turn- en gymkleding zijn voor rekening van het lid.   

9. Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming. GV S&K is aangesloten bij de landelijke gymnastiekorganisatie KNGU/Dutch 

Gymnastics en deze schrijft de volgende regel (zie **) hieronder, met keuzeoptie) dwingend voor aan haar leden.   

 

 
 
 
 

Aanmeldingsformulier Gymnastiekvereniging SLANK EN KWIEK (2022-04)   
Door ondertekening van dit aanmeldingsstrookje, verklaart u lid te willen worden van gymnastiek vereniging Slank en Kwiek, met inachtneming 

van de door de vereniging vastgestelde regels en bepalingen. Leden jonger dan 16 jaar moeten één der ouders laten tekenen! 

 Betreft lesuur:  ____________-dag, van __________ uur - _________ uur. Locatie: Kuyperbrink / Oude Adegeesterlaan 

Achternaam:    Roepnaam:   Man / Vrouw  

Voorletter(s):   Adres:   

Postcode:   Woonplaats:   

E-mailadres:   Aanmelddatum:  

Telefoonnr. (mobiel):                 Telefoonnr. (vast):   

Geboortedatum:   Geboorteplaats:   

IBAN-nr. (18 posities):                -                -                -              -              Naam huisarts:   

De contributietarieven 2022 : 175,00 euro (leden tot 16 jaar), 195,00 euro (leden 16 jaar en ouder). 
Ik betaal de contributie per :  halfjaar  /  jaar     via Clubcollect (=elektronisch bankieren) 
 

**) “Geeft ondergetekende toestemming tot gebruik van beeldmateriaal (b.v. foto's en videobeelden) waarop deze persoon te zien 
is?”. Maak een keuze  (omcirkelen):  JA  /  NEE . (Geen keuze aangeven, is: JA). 
 

Datum dagtekening:  In het vak hieronder a.u.b. niets invullen 

 
 

 

 

 

 

 Ook het invullen van de ommezijde wordt op prijs gesteld ! Aanmeldformulier 05-2022 (v3) voorzijde en achterzijde – 09-05-2022 BvP 

Handtekening ouder/lid : 

 

Afd.nr._______     Lidnr. _________|______________ Srt lid______ 

Contributieperiode _________________________________________ 

Contributiebedrag €__________________    + Inschrijfgeld   € 10,00 

Opm.                                                                   Totaal €  

Duidelijk en in blokletters invullen s.v.p.!!!!  

Secretariaat: Oude Adegeesterlaan 3 
2253 KZ  VOORSCHOTEN 

Email: secretaris@slankenkwiek.nl 
IBAN: NL74 RABO 0123 3379 09 

mailto:ledenadministratie@slankenkwiek.nl
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  Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek  
 Voorschoten WWW.SLANKENKWIEK.NL Opgericht: 1970 
 
Ledenadministratie contactadres: ledenadministratie@slankenkwiek.nl  
   

  AANMELDINGSFORMULIER 2022 
CONTRIBUTIETARIEVEN 2022 

Contributiebedragen (recreatie)afdelingen gymnastiek*), conditie*), en turnen*) 
- leden tot 16 jaar € 175,00 per jaar / € 89,00 per halfjaar 
- leden 16 jaar en ouder € 195,00 per jaar / € 99,00 per halfjaar 

Contributiekortingsregeling 
- Bij jaarbetaling van de contributie ontvangt u € 3,00 korting,  
- Voor gezinnen waarvan méér dan twee kinderen recreatielesuren volgen, wordt vanaf het 3

e
 kind een bijzonder tarief  

gehanteerd van € 140,00 per jaar.   

INSCHRIJFGELD 
- Voor nieuwe leden wordt bij de eerste contributiebetaling € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. 

 

De contributie dient BIJ VOORUITBETALING TE WORDEN VOLDAAN.  WACHT S.V.P. MET BETALEN  TOT NA ONTVANGST VAN HET BETALINGSVERZOEK. 
 
 
*)Leden tot 16 jaar die deelnemen aan een "senioren-lesuur" (16 jaar en ouder) betalen de "senioren-contributie". 

 

  
 

G.V. Slank en Kwiek is een vereniging waar het werk door leden en vrijwilligers wordt verricht. Zo nu en dan hebben wij extra hulp 
nodig. Denk hierbij aan vervoer naar/van (wedstrijd)activiteiten, jureren van wedstrijden of deelname aan één van de commissies 
(kleding, fondsenwerving, wedstrijden, faciliteiten, communicatie etc.). Zonder vrijwilligers kan een vereniging als Slank en Kwiek 
niet draaiende worden gehouden. We doen dan ook graag een beroep op u. Elke bijdrage -klein of groot- is van harte welkom. Vele 
handen maken immers licht werk.  
Hieronder kunt u aangeven waarvoor wij een beroep op u kunnen doen. Wij nemen dan later contact met u op. 
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  (IBAN) NL74  RABO 0123 3790 09 tnv Gymnastiek Vereniging Slank & Kwiek 
Landelijk aangesloten bij de K.N.G.U. KvK 40445768 email: ledenadministratie@slankenkwiek.nl 
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