
  

Inschrijfformulier 
C.S.V. “Stadskanaal” 
 
 

○ Man / ○ Vrouw   Voorletter(s) ___________ Voornaam _____________________________________________ 

Achternaam________________________________________________ Geboortedatum _____-_____-________ 

Straat:____________________________________________________________ Huisnummer ______________ 

Postcode: ________________ Plaats:____________________________________________________________ 

Mobiel: _________________________  Email: _____________________________________________________ 

Soort les*: ○ Ouder & kind gym | ○ Basis gym | ○ Special gym (jippie groep) | ○ Freerunning | ○ Springgroep    

                             ○ Trimgroep | ○ Ouderengroep         
* Aanvinken welke les van toepassing is  
Aanvang lidmaatschap:_____-_____-__________  Les op:________________dag   Tijdstip:_________________ 

Zaal:_________________________________  Trainer:_______________________________________________ 

Toestemmingsverklaringen*: 

○ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor het voeren van de   

    ledenadministratie. 

○ Ik geef de vereniging toestemming om behaalde resultaten te (laten) publiceren in beeld en schrift (social 

    media, nieuwsbrief, krant etc). 

○ Ik ga akkoord met het privacy beleid van de vereniging zoals omschreven op onze website  

    http://csv-stadskanaal.nl/home/privacyverklaring/ 

   *Graag per punt aanvinken of u akkoord gaat 

Handtekening 

(indien < 16 jaar dient ouder/verzorger te tekenen)  __________________________________________ 

Naam ouder/verzorger (indien lid < 16 jaar): __________________________________________ 

Doorlopende SEPA machtiging: 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan C.SV. “Stadskanaal”: 

• C.SV. “Stadskanaal” om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven. 

• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
C.SV. “Stadskanaal”. 

• C.SV. “Stadskanaal” om de contributie af te schrijven per kwartaal en de bondscontributie per jaar.  
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. 
 

IBANnummer:    NL __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

Ten name van:   _____________________________________________________________* 

Adres:   _____________________________________________________________* 

Postcode:  ________________ Plaats _______________________________________* 

  

Datum:  ____-____-________    Hantekening____________________________________________*   

* moet gelijk zijn aan de tenaamstelling van bankrekening 

Ledenadministratie: 
p/a de Wedde 46 
9502 BE  Stadskanaal 
ledenadministratie@csv-stadskanaal.nl 
www.csv-stadskanaal.nl 

http://csv-stadskanaal.nl/home/privacyverklaring/


 
 
Bij beëindiging van het lidmaatschap zal C.S.V. “Stadskanaal” zorgdragen voor een tijdige stopzetting van de 

machtiging. Eventueel te veel geïnde bedragen zullen per omgaande worden terugbetaald. 

Voor inschrijfkosten wordt u éénmalig   € 2,25 in rekening gebracht.      
Eén maal per jaar betaalt u de bondscontributie (in februari of bij aanvang lidmaatschap) en deze wordt jaarlijks 
vastgesteld door de KNGU. Het bedrag is terug te vinden op de site  
(www.csv-stadskanaal.nl) 
 

De contributie wordt geïnd bij inschrijving in de eerste week van de maand volgend op datum inschrijving en 
daarna in de eerste week van een nieuw kwartaal.  
 

Het bestuur heeft er voor gekozen een helder contributiebeleid te voeren. 
Onderstaand het stappenplan bij het in gebreke blijven van betalingen. 
 

 

Wij vragen of u de informatie op deze pagina ‘voor gezien’ kennisgeving  wil ondertekenen. 

 

Getekend: 

Naam  ____________________________________________________________________________ 

 

Handtekening  ____________________________________________________________________________ 

 

Beide zijde invullen en inleveren op de les. Wij adviseren een kopie van deze formulier zelf te bewaren 

 

Afmelden als lid kan alleen schriftelijk vóór 15 maart, 15 juni, 15 september of 15 december bij de 

ledenadministratie of via de website en niet bij de leiding. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Meer info www.csv-stadskanaal.nl – secretariscsv@live.nl 

http://www.csv-stadskanaal.nl/

