GEZWIND & LENIG VZW
Pastoor Dergentstraat 67 , 3200 Gelrode Aarschot
RPR 0646901908 – Ondernemingsrechtbank Leuven

Inschrijvingsformulier Turnjaar sep 2022 - mei 2023
Was je lid van de club in het vorig turnjaar 2021-2022, dan houden we een ingevuld formulier op de
club voor jou ter beschikking dat je enkel nog hoeft na te kijken en te ondertekenen. Vraag ernaar bij
ste
de 1 les. Je hoeft dit formulier dus niet in te vullen.
1.

Gegevens m.b.t. de persoon die zich wil inschrijven :
Naam en voornaam : ...............................................................................................................
Rijksregisternummer : ……………………………….
(verplichte info bij inschrijving opgelegd door de Vlaamse Overheid)

Nationaliteit :□ Belg
Geslacht :

□ man

□ andere : ………………………….
□ vrouw

Geboortedatum : ................................

Adres : .....................................................................................................................................
Telefoon : ..................................................... E-mail : ............................................................

□ sportend lid

□ lesgever

2.

Inschrijven als :

3.

Lesvergoeding met basisverzekering :
kinderen en jeugd

□ bestuurslid

□ 90 EUR voor het eerste en tweede lid van hetzelfde gezin
□ 70 EUR vanaf het derde lid van hetzelfde gezin
volwassenen

□ 70 EUR voor het eerste en tweede lid van hetzelfde gezin
□ 50 EUR vanaf het derde lid van hetzelfde gezin
Betaalwijze :

via overschrijving op rekening van Gezwind en Lenig vzw :
IBAN : BE06 0682 4735 9222, BIC : GKCCBEBB
4.

Verklaring medische geschiktheid tot het volgen van de turnlessen :

□
□

Inschrijving van een +18 jarige
Ik verklaar dat ik medisch geschikt ben om de turnlessen te volgen.
Inschrijving van een -18 jarige
Ik, …………………………………………………………………………………….,
ouder van de persoon die zich in de turnclub wil inschrijven, verklaar dat deze
medisch geschikt is om de turnlessen te volgen.

5.

AANDACHT :


In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u
toestemming voor het gebruik van foto- en/of beeldmateriaal gemaakt tijdens de turnles of
turnshow voor promotionele doeleinden van de turnclub. Bij niet akkoord, gelieve dit
expliciet aan de clubverantwoordelijke te melden.



De inschrijving is slechts geldig nadat alle gegevens onder punt 1 correct zijn
doorgegeven en na ontvangst van de lesvergoeding.
Handtekening + datum

