
 

 
 

 

 

Voorzitter  : Astrid Coene  bestuur@meerburgzoeterwoude.nl 

Penningmeester  : Anouk Kool  penningmeester@meerburgzoeterwoude.nl 

Ledenadministratie : Marjolein v.d. Werf ledenadmin@meerburgzoeterwoude.nl 

Secretaris  : Marleen Andriesse info@meerburgzoeterwoude.nl 

Website   :   www.meerburgzoeterwoude.nl  

 

Inschrijfformulier en machtiging 

 

Achternaam:_______________________  Voornaam:_______________    ________________ 

Geboortedatum:____________________________________________________        __jongen/meisje 

Adres:_______________________________________________________________________       __ 

Postcode:____________________________   Woonplaats:__________________ _____________ 

Telefoonnummer 1:_____________________ Telefoonnummer 2:__________________________ 

E-mail lid indien 16 jaar en ouder:______________        _____________________________________ 

E-mail betalende relatie:_________________________________________________       __________ 

 

 

 
Schrijft zich in voor:  Op:    Locatie:   Tijdstip: 
 
 Gym    maandag    Eendenkooi   
 Mini-dance    dinsdag    Hoftuijn 
 Jazzdance    woensdag 
 Turnen    donderdag            Met ingang van: 
 Freerunning   vrijdag 
 Conditie    zaterdag           ....... / ....... / 20...... 
 Dans 16+ 
 
 

De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso in februari en september. U wordt hiervan tijdig op 
de hoogte gebracht. Hiervoor dient u onderstaande gegevens in te vullen. 
 
 

Rekeningnummer (IBAN):_______________________________            ________________________ 

Ten name van: ____________________________________        _____________________________ 

Handtekening         

          Datum:_________________ 

 

 

Let op! Indien u wilt opzeggen of wijzigingen wilt doorgeven, dient u dit te doen vóór 1 september of 1 januari. Als er 
na deze data wordt opgezegd, zijn wij genoodzaakt het betreffende halve jaar toch in rekening te brengen.  
 
Tevens dienen alle gegevens te worden ingevuld in verband met eisen vanuit de KNGU en de communicatie naar de 
leden toe. Met uitzondering van een tweede telefoonnummer. Controleer goed het rekeningnummer, e-mail adres en 
de telefoonnummer(s). 
 
U kunt dit formulier inleveren bij de leiding of gescand en ondertekend mailen naar 
ledenadmin@meerburgzoeterwoude.nl         

mailto:ledenadmin@meerburgzoeterwoude.nl


 

Toestemmingsformulier Foto's en Filmpjes (AVG/GDPR wetgeving) 

 
Hierbij verklaart *) 
 
 Lid van GJT Meerburg 
 
 Ouders van 
 

  
 Wel toestemming          Geen  toestemming  
 
 
Dat er foto's en filmpjes -  die tijdens openbare gelegenheden (zoals wedstrijden, demo’s, sport/speldag , kerstshow 
etc.) gemaakt worden - door Gymnastiek-, Jazz- en Turnvereniging Meerburg gebruikt mogen worden voor alle 
berichtgeving  van de vereniging (zoals nieuwsbrief, website, social media).  
  
Dat er foto’s en filmpjes  - die tijdens lessen gemaakt worden - gebruikt mogen  worden door Gymnastiek-, Jazz- en 
Turnvereniging Meerburg voor berichtgeving/promotie aan leden en ouders/verzorgers van leden (incl. leiding) 
Voorbeelden hiervan zijn filmpjes tijdens de les die via what’s app gedeeld worden door de leiding voor het thuis 
instuderen van oefeningen.  
 
Dat uw naam / de naam van mijn kind gebruikt mag worden op social media/website bij uitzonderlijke prestaties. 
 
 
Datum ondertekening    Handtekening lid   
 
 
 

  
 
Wij zijn verplicht voor leden onder de  18 jaar van beide ouders, mits deze geen relatie hebben, een handtekening te 
vragen. 
 
Naam Ouder 1     Naam Ouder 2 
 
 
 
Handtekening Ouder 1    Handtekening Ouder 2 
 
 
 

 
*) Volledige na(a)m(en) invullen en vakjes aankruisen die van toepassing zijn 
 
Indien u geen toestemming verleent kunt u uw kind helaas niet mee laten doen aan wedstrijden, demo’s, shows of 
sport/speldagen omdat wij op dat soort gelegenheden onmogelijk kinderen buiten beeld kunnen houden. Ook 
verzoeken wij u om altijd zelf nog even in de les te melden dat u geen toestemming hebt gegeven, vooral als er een 
inval docent is. Onze docenten hebben geen lijsten met kinderen die geen  toestemming hebben gegeven. Dit soort 
lijsten kunnen zoek raken en dan is er sprake van een datalek van uw gegevens. In het geval dat er gefilmd of 
gefotografeerd gaat worden tijdens een les dan zal er altijd getracht worden dit van te voren te communiceren. 
Alleen als u zoveel mogelijk zelf de leiding informeert dan kan de leiding tijdens het filmen er voor zorgen dat uw 
kind niet in beeld komt. Mochten u ongewenste foto’s of filmpjes op onze website of op onze facebook pagina 
tegenkomen van uw kind dan zullen deze in overleg verwijderd worden.  


