Amstels Gymnastiek-Vereeniging
Opgericht 24 februari 1866.

Aangesloten bij de KNGU.

ING rekeningnummer:
IBAN: NL86 INGB 0004 5102 33.

Internet: www.amstelsgym.nl
E-mail: amstelsgym@gmail.com
Facebook: Amstels turnen

Sinds 1966 in het bezit van de Koninklijke Erepenning
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40531363.

Voorzitter:
Nicole van Groeningen
Zoomstraat 18 – 2 hg
1078 XJ Amsterdam
Tel. 020-6622445 (nà 19.00 uur)

Secretaris:
Shirley van Velthoven
Diezestraat 14 - hs
1078 JP Amsterdam
Tel. 06-20131064

Penningmeester:
Emiel Schäfer
Deurloostraat 33 – 2 hg
1078 HS Amsterdam
Tel. 020-6769631

Aanmeldingsformulier (afgeven bij de leiding) S.v.p. duidelijk schrijven.
Hiermede verzoek ik u als jeugdlid of lid van Amstels G.V. te worden toegelaten tot de:
Afdeling

:

………………………………………………..…..

Dag/avond

:

……………..

Naam

:

………………………………………..……….….

Voornamen

:

………………………………(M/V)

Naam ouder / voogd (indien afwijkend)

Uur

:

……..

: ….……………………………………………………………………………...

Adres

:

………………………………………………………………………………………..………………

Postcode
Geboortedatum
(jeugd)lid

:

……………………

:

…………………………………………

Telefoonnummer

:

………………………………………….

Email-adres

:

……………………………………………………………………………………………………….

Hoe kent u onze vereniging?

:

O
O
O
O

Woonplaats

:

………………………………………………………….

Tel. 06-nummer

:

……………………………

Via familie, vrienden of kennissen
Via een folderactie / advertentie
Via internet
of ……………………………..………………………………………………….

Datum

Handtekening lid of jeugdlid

Handtekening ouder / voogd

………………………………………...

……………………………………………..

…………………………………….

Bent u bereid deel te nemen aan de volgende
activiteiten en/of functies:
 Begeleiding tijdens wedstrijden, activiteiten, e.d.
 Redactiewerkzaamheden
 Public-relations / reclame
 Bestuurswerkzaamheden

Bent u, als ouder/voogd, bereid deel te nemen aan de
volgende activiteiten:
 Begeleiding tijdens wedstrijden, activiteiten, e.d.
 Begeleiding tijdens oefenavonden
 Begeleiding tijdens evenementen
 Begeleiding tijdens festiviteiten

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden minimaal 1 maand voor het einde van een halfjaarlijkse
periode (januari t/m juni en juli t/m december) en dient altijd schriftelijk (brief of email) bij het secretariaat te
geschieden.

De contributie wordt in 2 halfjaarlijkse termijnen (januari t/m juni en juli t/m december) geïnd.

IN TE VULLEN DOOR DE ADMINISTRATIE VAN AMSTELS G.V.
Administratie Amstels GV: Berekening contributie 1e betaling: Lid geworden d.d.:
Amstels contributie
Inschrijfgeld (éénmalig)
KNGU Bondscontributie
Totaalbedrag 1e betaling
€
€
€
€
NB. De door u verstrekte gegevens worden verwerkt in een geautom atiseerd systeem.

