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INSCHRIJFFORMULIER 
 
Geacht nieuw lid, 
 
Langs deze weg willen wij u hartelijk welkom heten als nieuw lid van gymnastiekvereniging Athos.  
Middels dit inschrijfformulier willen wij proberen u enige informatie te geven over onze vereniging.  
Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij een van onze 
bestuursleden (zie onze site www.athos-aalten.nl). 
 
Ons aanbod bestaat niet alleen uit gymnastiek, maar ook uit een verscheidenheid aan lessen, waaronder 
ouder- en peutergym, acro-gymnastiek, werelddansen, turnen, springen, freerunning etc. Ons volledige 
lesrooster vindt u op de site. 
 
 
Eenmalige machtiging: 
Hierbij geeft onderstaande zich op als lid:  
Naam   

Voornaam  

Adres  

Postcode                                        Plaats 

Geboortedatum  

Telefoonnr.  

Mobiel nr.  

Email adres  

Activiteit Gymmen / acro / springen / freerunning / werelddansen / ……………… 

Dag en uur  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gym. ver. Athos om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van incassant.  
 
Deze contributie kan per maand automatisch worden afgeschreven van: 

Rekeningnummer [IBAN]  

Handtekening 
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Dit inschrijfformulier inleveren bij de leiding of de ledenadministratie. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.athos-aalten.nl/


  
 
 

Inschrijven: 
Evenals vele andere verenigingen heeft ook onze vereniging in het verleden besloten de contributiegelden 
via een automatische incasso te innen. Onze voorkeur gaat ernaar uit, deze betaling per bank / giro te laten 
plaatsvinden. U hoeft dan slechts de machtiging op het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de 
leiding of ledenadministratie. Voor ons is deze manier van betalen de gemakkelijkste.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,= en wordt automatisch geïncasseerd. 
 
Algemene en huishoudelijke voorwaarden  
•  Het is mogelijk 2 gratis proeflessen te volgen, daarna wordt een inschrijfformulier ingevuld en is men tot 

wederopzegging lid van de vereniging.  
•  De vakanties komen overeen met die van de basisscholen in de gemeente Aalten. Selectie en 

wedstrijdgroepen kunnen hiervan in overleg afwijken.  
•  Het lesgeld wordt maandelijks, bij voorkeur middels een machtiging tot automatische incasso, geïnd.  

Betaling per factuur blijft mogelijk, waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening wordt gebracht.   
• Indien het lesgeld niet door ons kan worden geïncasseerd, dan krijgt u hiervoor een factuur waarbij het 

lesgeld met € 2,50 administratiekosten wordt verhoogd. U dient deze factuur binnen 14 dagen na 
ontvangst te voldoen.  

• Gym. ver. Athos behoudt zich het recht voor lesgelden en –tijden, indien noodzakelijk, te wijzigen. 
• Mocht u om welke reden dan ook uw lidmaatschap weer willen beëindigen, dan moet u dit schriftelijk of 

per mail aan de ledenadministratie doorgeven voor de 1e van de volgende maand. (let op: u krijgt 
altijd een bevestiging). Wilt u zich ook afmelden bij de leiding? 

• Te veel betaalde contributie wordt niet gerestitueerd. 
• Over zaken rondom de contributie en lidmaatschap van meer dan een jaar oud kan niet worden 

gecorrespondeerd. 
 
Algemene informatie: 
Misschien wilt u meer dan alleen dat ene uurtje gymnastiek per week. Bij de acro-, spring-, werelddans-, en 
gymnastiekgroepen zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. Alleen bij de selectie worden er op basis van 
een test nieuwe turnsters/turners toegelaten.  
 
Alle overige informatie vindt u op onze eigen website: www.athos-aalten.nl. 
 
Eventueel foto- en videomateriaal wat tijdens training of wedstrijden van uw zoon/dochter gemaakt wordt door 
leiding en/of bestuursleden kan gebruikt worden voor publiceren op de website, op flyers, reclame materiaal, 
in de kranten etc, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven middels het AVG formulier. 
 
Kleding 
De meisjes gymmen in een Athos gympakje en de jongens in Athoshemdje of -pakje met een witte korte 
broek. De kleuters en ouder- en peutergym overleggen met hun leidster over de keuze van de kleding.  
De kleding is te passen en bestellen bij Irma Rave, Ahavestraat 50 te Aalten, tel 0543-472114. Wilt u 
voordat u kleding komt kopen/passen even een afspraak maken met Irma? 
De pakjes zijn niet op voorraad. Er zit een levertijd op van 6 tot 8 weken.  
 
Op onze Facebookpagina worden af en toe ook tweedehands pakjes aangeboden. 
 
Ten slotte …  
Ook deze vereniging zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Wij als bestuursleden doen 
ons best de vereniging draaiend te houden. Wilt u ons hierbij ondersteunen, heeft u goede ideeën of 
interesse in een bestuursfunctie? Neem gerust contact op met één van de bestuursleden. 
 
 

http://www.athos-aalten.nl/

