
 

 

INSCHRIJFFORMULIER OUDER & KIND GYM 

  

Ondergetekende geeft op als leden: 

Gegevens Ouder Gegevens Kind 

Achternaam  Achternaam  

Voorletter(s)  Roepnaam  

Adres  Adres  

Postcode / woonplaats  Postcode / woonplaats  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Geslacht ❑ Man  ❑ Vrouw Geslacht ❑ Man  ❑ Vrouw 

Telefoonnummer  

Mobiel  

E-mailadres  

Evt. bijzonderheden  

 

In te vullen door leiding:  

Bovenstaande leden worden ingeschreven voor Ouder & Kind Gym 

Datum eerste proefles  

Inschrijfdatum  

 

In te vullen door ouder / wettelijke vertegenwoordiger 

• Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan Hanze Gym Hattem om per 
inschrijfdatum van zijn/haar bankrekening het verschuldigde bedrag wegens contributie (10x per jaar, 
september t/m juni), bondscontributie (per kwartaal) en andere verenigingskosten (kosten omtrent 
deelname aan wedstrijden e.d.) af te schrijven. Ter info: ouder en kind zijn beide lid van de vereniging en 
daarmee automatisch tevens van de KNGU. Dit betekent dat zij beide bondscontributie verschuldigd zijn  
(zie ook www.hanzegym.nl → lidmaatschap/contributie). 

• Ondergetekende is ermee bekend dat enkele persoonsgegevens van de sporter worden verwerkt en 
vastgelegd ten behoeve van noodzakelijke processen en informatie, en geeft hierbij toestemming in het 
kader van AVG. Voor het verlenen van specifieke toestemming m.b.t. het publiceren van beeldmateriaal en 
gebruik van het e-mailadres t.b.v. het ontvangen van de Hanze Gym Nieuwsbrief verwijzen wij naar de 
toestemmingsverklaring HGH (zie achterzijde van dit formulier). 

• Ondergetekende is ermee bekend dat het lidmaatschap enkel schriftelijk opgezegd kan worden middels een 
afmeldingsformulier (te verkrijgen bij de leiding of downloaden via www.hanzegym.nl Aan/afmelden).  
Opzegtermijn: 1 maand, zie ook onze website voor de voorwaarden voor beëindigen van het lidmaatschap. 

MACHTIGING 

IBAN nummer  

Naam rekeninghouder  

Datum van ondertekening  

Handtekening rekeninghouder  

 

 
LEVER DIT FORMULIER IN BIJ DE LEIDING TIJDENS DE EERSTVOLGENDE LES!! 

http://www.hanzegym.nl/


 
 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING HGH 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, trainingen, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen wij beeldmateriaal (foto’s/video’s), 
wedstrijdschema’s en wedstrijduitslagen van u of uw kind op onze website, onze social media pagina’s 
en in lokale/regionale bladen plaatsen. Dit met als doel: promotie van de vereniging en de sport en het 
inzicht geven in de diverse lessen en trainingsvorderingen van de leden. Met dit formulier vragen wij u 
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. 
 

Met dit formulier geef ik Hanze Gym Hattem toestemming voor de hieronder aangekruiste 
gegevensverwerkingen**: 
 

❑ Publiceren van foto’s/video’s, wedstrijdschema’s en wedstrijduitslagen van mij op de website 
en/of social media pagina’s van de vereniging. Dit geldt voor trainingen, wedstrijden en andere 
evenementen die door de club zijn georganiseerd. 

 

❑ Het opnemen van mijn e-mailadres waarmee ik de nieuwsbrief van de vereniging kan ontvangen 
en andere publicaties die mij op de hoogte houden van de vereniging. 

 
** Aankruisen wat van toepassing is 
 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken of wijzigen en dit bij lidmaatschap@hanzegym.nl 
kenbaar maken. 

 
Mijn gegevens: 
 

Naam lid : 

Geboortedatum :  

Adres :  

E-mailadres : 

Datum ondertekening : 

Handtekening : 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 
verklaring eveneens door een ouder of verzorger ondertekend te worden. 
 

Naam ouder/verzorger : 

Handtekening  : 

mailto:lidmaatschap@hanzegym.nl

