INSCHRIJVINGSFORMULIER
2019 – 2020
INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B. !
Naam:......................................................................................................

Voornaam:............................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................................
Postcode/woonplaats:.........................................................................................................
Telefoonnummer:....................................................................................
Geboortedatum:.........................................................

Nr:...................... Bus:................

Nationaliteit:............................................................

GSM:......................................................................................................

Geboorteplaats:.........................................................

Geslacht: M / V (*)

E-mailadres:.............................................................................................................................................................................................................
Naam vader/stiefvader/echtgenoot (*):.......................................................................................................... GSM: ............................................
Naam moeder/stiefmoeder/echtgenote (*):.................................................................................................... GSM: ............................................
Verhoogde waarborg verzekering (indien gewenst + €10): JA / NEEN (*)

KLEEFBRIEFJE MUTUALITEIT

Wenst u de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen: JA / NEEN (*)

De storting van het lidgeld dient te gebeuren op rekeningnummer BE69 4035 0603 0178 (KREDBEBB)
met vermelding van voornaam, naam en afdeling en dit binnen de 30 dagen!
RELAX VZW, De Robianostraat 54, 2150 Borsbeek
Nota: Uw persoonsgegevens worden conform de GDPR-wetgeving van 25 mei 2018 opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door Turnkring Relax vzw en worden uitsluitend gebruikt om U te
informeren over de activiteiten van onze vereniging en van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan hiervan steeds aanpassing
vragen. Voor meer inlichtingen betreffende de “verhoogde waarborg verzekering“ kan u terecht bij de meter/peter van de afdeling. De verzekeringspolis en de privacyverklaring kan steeds ingekeken
worden op de website.

Handtekening ouders / voogd / lid ouder dan 18 jaar (*):

................................................................................

Ondergetekende verklaart het huishoudelijk reglement, opgesteld voor turnkring Relax vzw en ter inzage in het clubhuis, te hebben doorgenomen en verklaart
zich hiermee akkoord.

GELIEVE HET INSCHRIJVINGSFORMULIER BINNEN DE 14 DAGEN TERUG BINNEN TE BRENGEN A.U.B.
( * ) Omcirkelen wat van toepassing is.

www.turnkringrelax.be
info@turnkringrelax.be
Turnkring Relax Borsbeek vzw - De Robianostraat 54 - 2150 Borsbeek - Tel.: 03/321 05 85

In te vullen door de meter / peter van de afdeling!
Naam meter / peter:.............................................................................................................................................
Datum van inschrijving:.......................................................................................................................................
Nieuw lid: ja / neen (*)
Bedrag lidgeld:...................................................................................................................................................
Verhoogde waarborg verzekering: ja / neen (*)
Betaling lidgeld:.................................................................................................................................................
Reeds lid sinds:...................................................................................................................................................
Basisafdeling:
KLEUTERS

A-PLOEG

Extra afdelingen:
ACRO

B-PLOEG

C-PLOEG

HEREN

DAMES

RECREA

Enkel na selectie v/d leiding
SELECTIE

Medewerkers :

( * ) Aanduiden wat van toepassing is.

*
*
*
*
*

Bestuur
Dagelijks Bestuur
Meter / Peter
Leiding
Hulpleiding

Feestcomiteit
Toogdienst
Happy Hands
Jurylid
Steunend lid

*
*
*
*
*

Inschrijvingsgeld van 01/09 tot en met 31/12: 85 €

Vereiste ouderdom voor de basisploegen :

inschrijving in:

kleuters
A ploeg
B ploeg
C ploeg
Dames / Heren
Acro / Tumbling

totaal €

januari

68

februari

60

maart

52

april

44

mei

36

juni

28

vanaf 2,5 jaar
vanaf het eerste studiejaar
het jaar waarin ze 10 worden
het jaar waarin ze 13 worden
alle leeftijden
na selectie

www.turnkringrelax.be
info@turnkringrelax.be
Turnkring Relax Borsbeek vzw - De Robianostraat 54 - 2150 Borsbeek - Tel.: 03/321 05 85

