
 OOK ANDERE ZIJDE INVULLEN !!  

Aanmeldingsformulier 

(graag inleveren bij de trainer) 

Gegevens nieuwe lid 

Voor- en achternaam  
 

M / V 

Straat en huisnummer  
 

Postcode en woonplaats  
 

Geboortedatum  
 

Telefoonnummer vast  
 

Mobiel  

e-mail adres  
 

 

Indien jonger dan 18 jaar, gegevens ouder(s)/voogd(en) 

Voor- en achternaam  
 

M / V 

Voor- en achternaam  
 

M / V 

 

Machtiging doorlopende SEPA incasso 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan G&A Rolde om doorlopend incasso opdrachten te sturen 

naar uw bank. Om een bedrag van uw rekening af te schrijven en Uw bank om doorlopend een bedrage van uw rekening af 

te schrijven overeenkomstig de opdracht aan G&A Rolde 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Gegevens incassant G&A Rolde p. a. Balloo 26, 9458TB Balloo,  

incassant ID = NL07ZZZ400470620000 

Uw kenmerk machtiging wordt u na inschrijving separaat toegezonden. 

IBAN  
 

T.a.v.  
 

Plaatsnaam  
 

Datum  
 

 
 
Handtekening 
 
 

 

 

Contributie en opzegging en wijziging 
Voor de actuele status van het contributieoverzicht, de regels rondom opzeggingen en wijzigingen verwijs ik u naar de site 

www.genarolde.nl 

http://www.genarolde.nl/


 OOK ANDERE ZIJDE INVULLEN !!  

Aanmeldingsformulier 

(graag inleveren bij de trainer) 

Gaat deelnemen in de volgende groep 

Sport  
 

Dag van de week  
 

Tijdstip  
 

Leiding  
 

Datum ingang  
 

 

Controle door trainer (in te vullen door trainer) 

Naam  
 

 

 

Vrijwilligerstaken 
Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers. Zonder uw hulp kan de vereniging niet draaien. Welke vrijwilligerstaak zou u 

voor ons kunnen uitvoeren?  

 
[  ] Hulp bij bestuur 
[  ] jureren bij wedstrijden (de opleiding en onkosten wordt vergoed door de vereniging) 
[  ] deelname aan een commissie (gym, turnen, sponsoring, PR, enz) 
[  ] hulp bij organiseren activiteit 
 
[  ] anders namelijk 
 
 
 
 

 

 

Binnen de lessen en tijdens activiteiten worden af en toe foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen op de website of op 

facebook geplaatst worden, om activiteiten binnen de verenigingen te delen met de leden en vrienden. Mocht u hier 

bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat schriftelijk aangeven aan het bestuur. 

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Ons privacy statement kunt u vinden op www.genarolde.nl/privacy.html 

 

http://www.genarolde.nl/privacy.html

