Christelijke Gymnastiek Vereniging
Excelsior-Rozenburg
Ledenadministratie:
Roswitha Verstraaten
Wilgentuinen 48
3181 NZ Rozenburg

ledenadministratie@excelsior-rozenburg.nl

Inschrijfformulier
Welkom bij C.G.V. Excelsior Rozenburg !! Via dit formulier meldt u zich aan voor een van onze
urban/jazz-, aerobic/steps-, hip hop-, streetdance- of senior vitaal lessen. Het lidmaatschap wordt
aangegaan voor een kwartaal en wordt steeds stilzwijgend met een kwartaal verlengd. De contributie zal
in de eerste week van het nieuwe kwartaal worden voldaan via automatische incasso.
Met bijgevoegd formulier machtigt u hiermee de vereniging. De opzegging dient uiterlijk 14 dagen voor
het ingaan van het volgende kwartaal schriftelijk te zijn gemeld bij de ledenadministratie.
Melden bij de leiding is niet voldoende en wordt NIET als opzegging aangemerkt.
U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Mocht u lid zijn geworden lopende het kwartaal dan zal bij de eerstvolgende incasso het nog
verschuldigde deel aan contributie, inschrijfkosten, bondscontributie en het volgende kwartaal worden
geïncasseerd. C.G.V. Excelsior Rozenburg is aangesloten bij de K.N.G.U. en daarmee verplicht om voor
alle leden de bondscontributie te belasten en af te dragen.
De contributie is gebaseerd op 40 lesweken. Het basistarief is voor 1 lesuur per week.
Aerobic/steps
Urban/jazz
Hip hop en streetdance
Senior vitaal

€ 12,66
€ 12,66
€ 12,66
€ 12,66

per maand
per maand
per maand
per maand

€ 38,00
€ 38,00
€ 38,00
€ 38,00

per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal

Bondscontributie voor 2019 bedraagt:
leden t/m 15 jaar
leden 16 jaar en ouder

€ 22,00 per jaar
€ 27,00 per jaar

Inschrijfgeld éénmalig

€ 7,50

€ 5,50 per kwartaal
€ 6,75 per kwartaal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier invullen in blokletters a.u.b.
Voorletters

:_______ Achternaam :_______________________________________________

Roepnaam

:_________________________________________ M/V

Adres

:________________________________________________________________

Postcode

_________ Woonplaats: ____________________________________________

Telefoon nr. / 06

:_________________________________________________________________

Geboortedatum

:_____________ Inschrijfdatum ______________is al eerder lid geweest: ja / nee

ANBO lidnummer : __________________________ Controle leiding : ________________________
Gaat op les op

:_____________dag__________uur bij:__________________________________

E-mailadres

:____________________________________________________________

