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Reglement, Inschrijfformulier, 

Toestemmingsformulier 
 

Secretariaat:     Penningmeester/ledenadministratie: 

Mevr. J.J. de Jong    Dhr. E.J.J. de Waal 

Mendelhof 5 hs     Jisperveldstraat 552 

1098 TN Amsterdam    1024 BB Amsterdam 

020-694 78 98     020-636 63 64 

anneke@gvsalto.nl    penningmeester@gvsalto.nl 

 

Wat moet u van de vereniging weten 
Voor u, leden en jeugdleden, hebben wij onderstaande gegevens samengesteld. U dient van de 

gang van zaken binnen de vereniging op de hoogte te zijn. Heeft u, na dit alles gelezen te hebben, 

nog vragen, onze medewerkers zijn gaarne bereid deze voor u te beantwoorden. 

U wordt verzocht, bijgevoegd inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven op het 

eerstvolgende lesuur. Onze dank voor uw medewerking. 

 

Organisatie 
G.V. SALTO is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.). 

G.V. SALTO heeft twee afdelingen, één in Amsterdam-Noord (Nieuwendam) en één in 

Amsterdam- Oost (Watergraafsmeer). De vereniging wordt geleid door een algemeen bestuur. 

 

Contributie 
Jeugdleden t/m 6 jaar   € 105,00 per jaar. 

Jeugdleden 7 t/m 15 jaar  € 110,00 per jaar. 

Leden 16 jaar en ouder   € 120,00 per jaar. 

Extra lesuur    € 70,00 per jaar 

Inschrijfgeld    € 10,00 (éénmalig). 

 

De contributie moet vooruit betaald worden en kan in 1, 2 of 3 termijnen worden voldaan. 

U dient binnen één maand na ontvangst van de bevestiging te betalen. Als de contributie 

niet tijdig is betaald, wordt voor een herinnering € 1,50 in rekening gebracht. De incassomachtiging 

moet samen met het inschrijfformulier worden ingeleverd. U dient er voor te zorgen dat er 

voldoende saldo op uw rekening staat. Wanneer het bedrag niet kan worden geïnd, wordt € 1,50 

administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling per jaar krijgt u over een volledig 

contributiejaar € 2,50 korting. Het inschrijfgeld dient tegelijk met de eerste contributie bij aanvang 

van het lidmaatschap betaald te worden. 

 

Opzeggen 
Het lidmaatschap dient 3 maanden van te voren schriftelijk te worden opgezegd door middel van het 

invullen van het uitschrijfformulier en in te leveren bij de leiding. Dit kunt u vinden op de website, of 

vragen aan de leiding tijdens de turnles. Zolang er niet is opgezegd, dient er gewoon contributie 

betaald te worden. 
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Turnkleding 
Meisjes/Dames: Zwart velours turnpakje met witte ster in het midden, met een 

  ronde hals. Deze turnpakjes zijn te bestellen bij de leiding. 

Jongens/Heren: Een wit SALTO t-shirt en een zwarte korte broek. De SALTO t-shirts zijn te bestellen 

  bij de leiding. 

Wedstrijden 
Voor leden vanaf 7/8 jaar worden door GV SALTO en andere verenigingen wedstrijden 

georganiseerd. Deelname is niet verplicht. 

 

Nog enkele opmerkingen 
Bij een lichamelijke handicap, dient dit opgegeven te worden aan de technische leiding, opdat er 

tijdens de lessen rekening mee kan worden gehouden. 

Zijn 3 of meer leden van één gezin lid van de vereniging, dan zijn de jongsten, vanaf de derde 

vrijgesteld van contributie. De bondscontributie dient echter wel betaald te worden. Dit bedrag 

veranderd ieder jaar en kan bij de penningmeester opgevraagd worden. 

Tevens moet onderstaand aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier volledig ingevuld 

aan de leiding afgeven worden. 

Heeft u vragen of suggesties, laat ons dit dan direct weten. Wij staan open voor iedere 

opbouwende kritiek. 

Onze privacyverklaring kunt u inzien op onze website (www.gvsalto.nl) 

Tot slot: Laat ieder lid en jeugdlid zich tijdens de lessen en in de kleedkamers behoorlijk 

gedragen, zodat de schoolbesturen, die de lokaliteiten verhuren, ons graag zien komen. 

 

 

Doorlopende machtiging        SEPA 

Naam  : Gymnastiekvereniging SALTO 

Adres  : Jisperveldstraat 552 

Postcode : 1024 BB   Plaats  : Amsterdam 

Land  : Nederland   Incassant ID : NL97ZZZ405366350000 

Reden betaling : Contributie 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan GV Salto om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank 

om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GV 

SALTO. 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. 

 

Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode: ………………………………Woonplaats: ……………………………………………………………………………………….. 

IBAN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam kind: …………………………………………………………… 

Plaats: …………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………………………………………   Handtekening: ………………………………………… 
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Inschrijfformulier 
 

Achternaam: ____________________________ Voornaam: _______________________ 

Adres: ___________________________________________________________________ 

Postcode: ____________________________ Woonplaats: __________________________ 

Telefoon: ____________________________ Mobiel: __________________________ 

E-mail: _________________________________                

Geboorte datum: _____________________________         Jongen-Man/Meisje-Vrouw* 

Naam ouder/verzorger: __________________________________ 

gaat akkoord met het reglement en wil de contributie als volgt betalen: 

o per jaar  via automatische incasso 

o per halfjaar via automatische incasso 

o in 3 termijnen via automatische incasso 

Opzegging van het lidmaatschap dient u 3 maanden van te voren te doen met het 

uitschrijfformulierschriftelijk bij de ledenadministratie, anders moet er contributie betaald blijven 

worden. 

 

Datum: _______________________________ 

Handtekening: __________________________ 

             

In te vullen door leiding: 

Datum 1e les: ________________ 

Afdeling: Oost / Noord 

Lesuur: ____________dag van ________uur tot ________uur 
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Toestemmingsverklaring 

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren 

over de verenigings- en sportactiviteiten. Ook willen we wedstrijdindelingen, wedstrijduitslagen en  

soms ook foto’s en filmpjes van u/uw kind op onze website (www.gvsalto.nl) plaatsen. In verband 

met de nieuwe wet op de privacy willen we met dit formulier uw toestemming om ook de gegevens 

van u/uw kind hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik GV SALTO toestemming om onderstaand aangekruiste gegevens van mij te 

verwerken. 

 

Graag doorhalen wat niet van toepassing is: 

 

GV SALTO mag mij benaderen voor sportieve activiteiten van de club:     Ja / Nee 

GV SALTO mag foto’s/filmpjes van mijn kind publiceren op hun eigen website  Ja / Nee 

GV SALTO mag mijn naam en gegevens beschikbaar stellen aan de trainers voor  Ja / Nee 

eventuele noodgevallen tijdens de les.  

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor 

nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment wijzigen/intrekken.  

 

Naam  Ouder/Verzorger

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam  Kind

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum kind

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening Ouder/Verzorger

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


