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CONTRIBUTIE KNGU

LIDMAATSCHAP
Voordat u uw kind inschrijft, of als u nog
niet zeker weet of uw kind lid wil worden,
mag uw kind altijd gratis twee trainingen
meedoen. Als het kind lid wil worden moet
bijgaande inschrijfformulier volledig
ingevuld binnen twee weken bij de trainer
ingeleverd worden.

Bestuur
Voorzitter
Jan Vereijken
jan@deringen.nl
Penningmeester
Laura Vereijken
laura@deringen.nl

Sinds 2016 is er ook de mogelijkheid voor
eigen leden en leden van andere clubs om
bij ons extra te trainen. De leden die lid
zijn bij een andere club, hoeven bij ons
geen KNGU contributie te betalen.
Toelating tot deze groepen is altijd in
overleg met de trainers en na goedkeuring
van het bestuur.

Secretaris
vacature
Ledenadministratie
Angelique Heesakkers
ledenadministratie@deringen.nl
Bestuurslid
Marcel Simons
marcel@deringen.nl
Eric Hageman
eric@deringen.nl
Hoofd trainers
Harrie Swinkels
Franca van de Coer
Laura Vereijken
Anouk Maas
Lestijden

Voor actuele lestijden, zie de
website www.deringen.nl

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Als de
aanvang van het lidmaatschap niet
overeenkomt met het begin van een
nieuwe kwartaal, dan dienen de nog te
volgen lessen betaald te worden voor het
lopende kwartaal. Beide betalingen zullen
worden geïnd d.m.v. een eenmalige
incasso.

De contributie wordt door middel van een
automatische incasso door de penningmeester via de Rabobank geïnd. Hiervoor
dient u eenmalig een machtigingsformulier
in te leveren.
De contributie wordt vooruit per 3
maanden afgeschreven van de door u
opgegeven rekening.
De contributie opbouw is als volgt:

Correspondentie adres
p/a Brouwersstraat 41
5741 CL Beek en Donk

Nieuwe leden die halverwege het jaar
instromen, betalen een evenredig deel, dat
bij de eerste incasso wordt geïnd.

OPZEGGEN CONTRIBUTIE
Indien uw kind het lidmaatschap wil
beëindigen moet u uw kind zelf afmelden
bij de trainer en de ledenadministratie (dit
kan ook per e-mail). U dient rekening te
houden met een opzegtermijn tot de
eerstvolgende incasso. Dat wil dus zeggen
dat u het lidmaatschap alleen maar kunt
stoppen per 1 februari, 1 mei, 1 augustus
of 1 november. De penningmeester stopt
dan de incassoprocedure.

WIJZIGING BANK GEGEVENS
Bij wijziging van uw bankrekeningnummer
dient u contact op te nemen met de
penningmeester.

KWARTAAL + DATUM INNING

CONTRIBUTIE

Recreanten
1 uur les per week

Naast het lidmaatschap voor onze club
moet u ook lid zijn van de KNGU. Deze
contributie is in 2018 € 25,00 per jaar en
wordt in januari door ons bij u geïnd.

€ 36,05 per kwartaal

Extra uren eigen leden
1 uur extra
€ 12.00 per kwartaal
Extra uren leden van ander clubs
1 uur extra
€ 16.00 per kwartaal

De kwartalen zijn op verzoek van de
ouders als volgt vastgesteld:
1e kwartaal
februari maart en april
2e kwartaal
mei juni en juli
3e kwartaal
augustus september en oktober
4e kwartaal
november december en januari
De inningen geschieden zoveel mogelijk in
de eerste week van de eerste maand van
het een kwartaal.
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Bestuur

Initialen

:

Achternaam

:

Geboorte datum

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon

:

Datum 1e les

:

Bijzonderheden

:

Roepnaam :

Voorzitter
Jan Vereijken
jan@deringen.nl
Penningmeester
Laura Vereijken
laura@deringen.nl
Secretaris
vacature
Ledenadministratie
Angelique Heesakkers
ledenadministratie@deringen.nl
Bestuurslid
Marcel Simons
marcel@deringen.nl
Eric Hageman
eric@deringen.nl
Hoofd trainers
Harrie Swinkels
Franca van de Coer
Laura Vereijken
Anouk Maas
Lestijden

Voor actuele lestijden, zie de

GEGEVENS OUDERS
Mobiel nummer moeder :
E-mail adres

:

Mobiel nummer vader
E-mail adres
Mogen foto’s van uw kind gemaakt en gepubliceerd worden op
de website, promotiemateriaal en/of kranten.

Ja / Nee

MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO

website www.deringen.nl

Bank relatie

:

ABN Amro / Aegon / ING / Rabobank /
SNS / anders nl.

IBAN nummer (worden in groepjes van 4 opgegeven):

Naam rekeninghouder

:

Handtekening rekeninghouder
Correspondentie adres
p/a Brouwersstraat 41
5741 CL Beek en Donk

Door ondertekening van deze machtiging, gaat ondergetekende akkoord met de betaling van de door de
algemene ledenvergadering vastgestelde contributie per betalingsperiode, de jaarlijkse betaling in januari van
het lidmaatschap bij de KNGU (eveneens vastgesteld door de algemene ledenvergadering) en de inning van
kosten voor deelname aan wedstrijden / activiteiten waarvoor men zich heeft opgegeven.
Tevens gaat ondergetekende akkoord met de eenmalige incasso voor het inschrijfgeld en de verschuldigde
contributie tot de eerst volgende contributie inning.

IN TE VULLEN DOOR TRAINER
Locatie e.d.

: Beek en donk

Groep:

Aantal uren:

