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Geachte ouder,
Leuk dat uw dochter wil gaan turnen bij DET!
De regels voor de turnselectie en de tijden kunt u vinden in het huishoudelijk reglement
DET turnen.
Na de introductieperiode (3 lessen) wordt bekeken of uw kind inderdaad geschikt is voor
het turnen en natuurlijk of uw kind het ook leuk vindt, daarna volgt contributieheffing.
Vervolgens traint uw dochter mee en probeert de eisen te behalen die voor de selectie
leden zijn bepaald (zie reglement). We hopen dat uw dochter veel plezier aan het turnen
zal beleven.
Na deelname van 1 jaar binnen de turnselectie wordt er verplicht gesteld, dat elke
turnster een jurylid levert om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Is dit na één
wedstrijdseizoen niet het geval kan de turnster geen lid blijven van de turnselectie.
Wij vragen u het aanmeldingsformulier aan de leiding te geven. Informatie naar de leden
gebeurt voornamelijk via e-mail.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Ja, mijn dochter, .......................................
wordt lid van DET turnen, via de gym.ver DOS /Eendracht/THOR *
Ik betaal de contributie volgens de regels van betreffende vereniging. Opzegging
schriftelijk per kwartaal.
Ik ben op de hoogte van het huishoudelijk reglement DET.

Naam:
Geb. datum:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-Mail :
* doorhalen wat niet van toepassing is
Hierbij geef ik ook toestemming voor gebruik van beeldmateriaal, zoals foto en film, op de site van
DET en facebook pagina. 1 keer per jaar helpen mijn ouders of ik mee of bij een van de andere
acties.

De contributie-inning gebeurt middels automatische incasso op de maandag in week: 6, 15, 36, 43
en 47. Zie site voor bedragen. Hiervoor dient U het onderstaande machtigingsformulier in te
vullen.

Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Land incassant
Kenmerk machtiging
Wegens

:
:
:
:
:
:

Gymnastiekvereniging T.H.O.R.
De Goorns 2
7873 CB
Woonplaats incassant : Odoorn
Nederland
Incassant ID
: NL84ZZZ400457440000
……….
Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging T.H.O.R.
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Gymnastiekvereniging T.H.O.R.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

: ………………..…………………………………………..………………………….…………………………………….

Adres

: ………………..…………………………………………..………………………….…………………………………….

Postcode

: ……………….…….Woonplaats : …………………………………………………………………….

Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………………………….. Bank identificatie (BIC) : ………….….

Plaats en Datum

: ……………………………………………....….. Handtekening :

