
Naam: …………………………………………………………………………………. 

Meldt zich met ingang van ………………… aan als lid bij de afdeling: 

0 Gymnastiek Locatie: Lestijd en dag:
0 Jazz 0 Het Vierkant 
0 Turnen 0 Noorderlicht ……………………………. 
0 Volleybal 0 Waddenhal 
0 Freerunning 
0 Instap turnen 

Persoonlijke gegevens 

Roepnaam: ……………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ……… - ……….. - …………. 

Naam ouder/verzorger: ……………………………………………………………….. 

Emailadres: ………………………………………………………………………….... 

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

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………. Nummer mobiel: …………………………….... 

Ouder/verzorger wil zo nu en dan meehelpen met speciale activiteiten: ja / nee 

Plaats: ...................................................... Datum: .............- ..............- ……….......... 

Handtekening voor akkoord 
algemene voorwaarden: .................................................................................

Machtiging automatische afschrijving:
Ondergetekende machtigt hierbij G.V. V&K – De Stenen Man om 10 keer per kalenderjaar (per 
maand, excl. juli en augustus) de verschuldigde contributie voor de lessen van hem/haar 
bankrekening af te schrijven. Het afgeschreven bedrag kan – via uw bank - binnen 56 dagen terug 
worden geboekt indien men het niet eens is met de afschrijving.
Vergeet niet hieronder uw IBAN nummer en handtekening in te vullen!

IBAN: ......................................................... Handtekening:...................................

Contributieregeling

LEDENADMINISTRATIE: 
POSTBUS 77 website: www.venk-stenenman.nl
8860 AB HARLINGEN IBAN nummer: NL 14 RABO 0102492913 

Algemene voorwaarden: 
1. Uw contributie gaat in met ingang van de eerste van de maand en wordt 

aan het eind van de maand
2. De verschuldigde contributie wordt automatisch geïncasseerd.
3. Opzeggen kan via de mail ledenadministratie@venk-stenenman.nl geschieden in de 

lopende maand. 
Let op: Er wordt altijd een bevestigingsmail terug gestuurd om de afmelding te 
bevestigen. Indien u deze niet krijgt, graag nogmaals contact opnemen want zonder 
bevestiging is de afmelding niet geldig. Zonder opzegging loopt de contributie door.

Contributieregeling per januari 2017:
De prijzen zijn per maand (excl .juli en augustus) inclusief bondscontributie 

Lessoort t/m 15 jaar v.a. 16 jaar 

Contributie € 16,50 € 18,50 

Selectie 1,0 uur € 18,00 € 18,50 

Selectie 1,5 uur € 26,50 € 27,00 

Selectie 2,0 uur € 32,00 € 32,50 

Selectie 2,5 uur € 38,50 € 39,00 

Selectie 3,0 uur € 44,00 € 44,50 

Selectie 3,5 uur € 49,50 € 50,00 

Selectie 4,0 uur € 54,50 € 55,00 

Selectie 4,5 uur € 59,50 € 59,50 

Selectie 5,0 uur € 63,50 € 64,00 

Selectie 5,5 uur € 68,00 € 68,50 

Selectie 6,0 uur € 71,50 € 72,00 

Selectie 6,5 uur € 76,00 € 76,50 

Selectie7,0 uur € 79,00 € 79,50 

Freerunning € 18,00 nvt
Administratie kosten per manad indien er niet automatisch 
betaald wordt.

€ 1,00 € 1,00 

Inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 € 5,00

Voor de actuele en volledige contributiestaat en meer info kunt u kijken op onze website. 

V&K-Stenen Man
Aanmeldingsformulier

geïnd.

Rekeninghouder: ....................................................................................................


