Inschrijfformulier NIKA Hoogland
tevens machtiging automatische incasso contributie
LET OP: lidmaatschap loopt TOT 1 januari, 1 april of 1 september en wordt stilzwijgend
verlengd. Het lidmaatschap kan na elk trimester schriftelijk opgezegd worden middels het
opzegformulier, deze is te downloaden op de website. Afmelden bij de trainer geldt niet als
afmelding. Alleen een schriftelijke opzegging (per post of per e-mail) inclusief het ingevulde en
ondertekende opzegformulier wordt in behandeling genomen.
Ingangsdatum
lidmaatschap
Datum proefles(sen)
Voorletters en roepnaam
Achternaam

O Man O Vrouw

Geboortedatum
IBAN-nummer
Ten name van
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel

06-

E-mail adres voor
ontvangst factuur
Gegevens over de lessen
Afdeling

Peutergym / Kleutergym / Turnen / Trampoline / Damesgymfit

Lesdag
Lestijd
Aantal uren per week

Naam trainer

Dit blok alleen invullen indien deze melding een jeugdlid (t/m 18 jaar) betreft.
Naam (ouder/voogd)
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon mobiel
E-mail

Jeugdsportfonds: ondergetekende heeft aanvraag gedaan JA / NEE en is goedgekeurd JA /
NEE
Vrijwilligersreglement/ouderparticipatie
NIKA Hoogland is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Daarom verwachten wij van de
ouders van onze leden dat zij ook iets voor de vereniging doen. Indien uw kind deelneemt aan
wedstrijden zullen wij uw hulp vragen tijdens dit evenement. Tevens wordt u minimaal 1x per
seizoen ingeroosterd voor schoonmaakwerkzaamheden. Wilt u hieronder aangeven waar wij u
voor mogen benaderen? Er zijn een aantal categorieën aangegeven. Wij horen graag waar uw
interesse ligt.
…..…..
…..…..
…..…..
…..…..
………
…..…..

Hulp bij wedstrijden
Bestuurslid / secretaris / penningmeester / voorzitter
Ledenadministratie
Organiseren evenementen
PR / ICT / sociale media / wedstrijdverslagen schrijven
Anders, namelijk:………………….

Let op: Inschrijving als lid van NIKA Hoogland is alleen mogelijk indien dit formulier
volledig is ingevuld (inclusief de vrijwilligers bereidheid) en ondertekend.
Ondergetekende (indien jeugdlid: de ouder/voogd) verklaart kennis te hebben genomen van
het contributiereglement (zie: www.nika-hoogland.nl ) en het vrijwilligersreglement /
ouderparticipatie (zie hierboven) en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan NIKA
Hoogland om de contributiebedragen van zijn/haar bankrekening af te schrijven.
Daarnaast betekent ondertekening van dit formulier dat u toestemming geeft voor het
afschrijven van wedstrijdgelden, wedstrijdpaspoorten en indien van toepassing bijdrage
ZOKA (zomerkamp).
Privacy
Met deze inschrijving geeft ondergetekende WEL/NIET * toestemming voor publicatie van foto’s
en/of filmpjes op de website en sociale media van NIKA Hoogland.
De ledenadministratie is uitsluitend bereikbaar per e-mail: ledenadministratie@nika-hoogland.nl.

Datum: .......................................... Handtekening: .......................................................................
Dit formulier graag inleveren bij de trainer/trainster.

