
 

 

 

 

G Y M N A S T I E K V E R E N I G I N G   ‘’B O S K O O P’’      
 
Postadres: 

Gymnastiekvereniging “Boskoop” 

Azalealaan 43 

2771 ZW  BOSKOOP 

 

 
Inschr.: K.v.K. Leiden 40464427 

IBAN: NL86RABO0309805546 

ledenadministratie@gyminboskoop.nl 

www.gyminboskoop.nl 

 
Augustus 2020 

Inschrijf-, mutatieformulier seizoen 2020/2021 
 

Contributiebedragen per seizoen:        
    

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 

 

Contributie wordt tweemaal per jaar vooraf in 

gelijke delen in rekening gebracht: in juli en in 

december 
              
Opzeggingen dienen vòòr 1 december en 1 mei te 

worden doorgegeven aan de ledenadministratie! 

Zie ook www.gyminboskoop.nl 
* alleen in combinatie met een les turnen    

 

Inschrijfformulier aan leiding overhandigen! 
 

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens, informeren wij u, dat persoonsgegevens worden opgenomen in 

een database. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de KNGU t.b.v. de bondscontributie en de collectieve 

aansprakelijkheidsverzekering welke door de KNGU is afgesloten.  

 

Naam : (voorletters)________(roepnaam)__________________(achternaam)__________________ 

Adres:  __________________________________________________________________________ 

Postcode:  ______________ Woonplaats: ____________________ Telefoon :____________________ 

Mobiel : ________________________  E-mailadres: _____________________________________ 

Geboortedatum: ________________________ meisje / jongen 

Groep:  ___________________ op _________   dag om ________uur   Lid per: ___________202_ 

Voor akkoord naam: ____________________ Handtekening:____________________________________ 

 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is: 

 Ouder / verzorger is bereid in voorkomende gevallen vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten.  

 Ouder / verzorger is in het bezit van een EHBO diploma.  

 Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s/video’s) waarop mijn kind te zien is.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTOMATISCHE INCASSO (machtigingskenmerk is lidmaatschapnummer) 

(Indien u geen auto-incasso verleent, wordt € 2,50 per half jaar aan administratiekosten in rekening gebracht.) 

Hierbij wordt toestemming verleend om de contributie per half jaar automatisch af te schrijven van  

IBAN nummer:   ______________________ 

Ten name van:  ______________________ 

Datum:   ______________________ 

Voor akkoord naam:  ______________________ Handtekening: _____________________ 

Voor informatie over de vereniging, het lesrooster en activiteiten, zie www.gyminboskoop.nl                 

Turnen                                 1 uur Groep 2 t/m 6 € 138,60  

Turnen                               1 uur Groep 7 t/m klas 1 € 197,50  

Turnen aspies 1,5 uur Vanaf klas 2 € 296,30 

Turnselectie B * 1,5 uur vanaf groep 3   +€ 200,00 

Turnselectie B *        1,5 uur vanaf 12 jaar +€ 214,20  

Dames trimmen 1 uur volwassenen € 189,00  

Turnselectie A  op uitnodiging € 428,40  

http://www.gyminboskoop.nl/
http://www.gyminboskoop.nl/

