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Christelijke Gymnastiekvereniging 

Eugenia Hollandscheveld 

Inschrijfformulier nieuwe leden 

Persoonlijke Gegevens 

 

Voor- en achternaam 
 

 

Straat, Huisnummer 
 

 

Postcode, Woonplaats 
 

    

Telefoonnummer  Mobiel nummer 
 

  Geslacht: M/V 

Geboortedatum  
 

(voor het ontvangen van de nieuwsbrief) 

E-mailadres 
 

 

Overige gegevens indien nodig, over jouw gezondheid, medicijn gebruik en/of andere gegevens waarvan de leiding op 

de hoogte moet zijn 
 

 

Lid van andere (gym)vereniging, i.v.m. bondscontributie 

Soort Les 
 

☐ Steps (maandagavond 19:00 – 20:00 uur)  

☐ Peutergym (dinsdag 9:00 – 10:00 uur)  

☐ Jazz (woensdag 9:00 – 10:00 uur)   

☐ Gym groep 1/ 2 (donderdag 15:00 – 15:45 uur)  

☐ Gym groep 3/ 4 (donderdag 15:45 – 16:45 uur)  

☐ Jongensgym groep 4/ 5/ 6 (vrijdag 18:00 – 19:00 uur)  

☐ Jongensgym groep 7/ 8 (vrijdag 19:00 – 20:00 uur)  

☐ Meisjesgym groep 5/ 6 (vrijdag 18:00 – 19:00 uur)  

☐ Meisjesgym groep 7/ 8 (vrijdag 19:00 – 20:00 uur)  

☐ Gym voortgezet onderwijs (vrijdag 19:00 – 20:00 uur)  

☐ Sportmix (vrijdag 20:00 -21:00 uur)    
 

 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)  

De contributie wordt per kwartaal geïnd, in 2022 voor leden van 0 t/m 15 jaar € 29,30, voor leden vanaf 16 jaar € 34,20.   

Daarbij wordt ook de Bondscontributie per kwartaal geïnd (vastgesteld door de KNGU ). De bondscontributie bedraagt 

voor leden van 0 t/m 15 jaar € 5,95 voor leden van 16 jaar en ouder € 7,35.  

Contributie betaling kan alleen geschieden via automatisch incasso. Een machtiging hiervoor vindt u op dit formulier en 

dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00  en wordt bij de eerste contributie geïnd. Actuele informatie over onze vereniging kunt u 

vinden op onze website www.eugenia.nl.  
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Opzegging lidmaatschap: Opzegtermijn is per kwartaal voor de 15e van de laatste maand van het kwartaal, en dient 

schriftelijk of via een e-mail minstens 2 weken voor het begin van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie te 

gebeuren. Dit kan via e-mail naar: ledenadministratie@eugenia.nl 

 

Gegevens Rekeninghouder 

De ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de Chr. Gymnastiekvereniging Eugenia te 

Hollandscheveld om van hieronder genoemde rekening de bedragen doen afschrijven die verschuldigd zijn wegens 

contributie en bondscontributie.  

 

Voor- en achternaam 
 

 

Straat, Huisnummer 
 

 

Postcode, Woonplaats 
 

 

IBAN 
 

 

Tenaamstelling bankrekening 
 

  

 

Handtekening  Plaats en datum 
 

Donateursbijdrage 

Wilt u gymnastiekvereniging Eugenia, de vereniging van uw kind, kleinkind, vriend of kennis een financieel steuntje in de 

rug geven? Denk dan eens aan het donateurschap. De kosten bedragen € 7,50 per jaar en geeft u gratis toegang voor 2 

personen tot de uitvoering.  Alvast bedankt! 

Hierbij verleent ondergetekende toestemming aan Christelijke Gymnastiekvereniging Eugenia om jaarlijks de bijdrage voor 

het donateurschap van zijn/haar bankrekening te incasseren. 

 

Voor- en achternaam 
 

 

Straat, Huisnummer 
 

 

Postcode, Woonplaats 
 

 

E-mailadres 
 

 

IBAN 
 

 

Tenaamstelling bankrekening 

  

 

Handtekening  Plaats en datum 

 
 

mailto:ledenadministratie@eugenia.nl

