
 

LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST 

• Lid worden van onze vereniging kan op ieder moment van het seizoen.  

• Bij niet opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het 

lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail voor 1 september of 1 januari van het lopende 

seizoen.  Te laat opzeggen betekent betalen tot aan de volgende opzegdatum.  

• De contributie wordt twee keer per jaar geïncasseerd (Incassant ID: NL43ZZZ400616370000), in 

oktober en april. Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 5,-  

Betaling gaat via automatische incasso. Vul hiervoor de ACHTERZIJDE van dit formulier ook in 

en vergeet uw handtekening niet!  

• Zit er tussen opzegging en opnieuw lid worden van SV Hercules een termijn van twee jaar of 

langer, dan betaalt u opnieuw inschrijfgeld.  

• Om kennis te maken met onze vereniging kunt u een gratis proefles meedoen of komen kijken.  

• Het cursusjaar loopt van 1 SEPTEMBER TOT EN MET 30 JUNI. In de schoolvakanties (volgens 

rooster Generaal v/d Boschschool) wordt er géén les gegeven!  

• Op onze website www.svhercules.willemsoord.info kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. 

Zo blijft u op de hoogte van leswijzigingen en overige belangrijke informatie.  

 

Wij wensen u/jou heel veel sportplezier bij SV Hercules 

ONDERGETEKENDE GAAT AKKOORD MET BOVENSTAAND REGELEMENT EN GEEFT ZICH OP VOOR: 

o Gymnastiek vanaf 4 jaar    €55,- per cursusjaar  

o Gymnastiek vanaf 8 jaar   €55,- per cursusjaar  

o KidsDance vanaf 6 jaar   €76,- per cursusjaar  

o KidsDance vanaf 9 jaar   €76,- per cursusjaar  

o HipHop vanaf 12 jaar   €76,- per cursusjaar  

 

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

 

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

Postcode en Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………….... 

Geboortedatum:  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _  

Lid met ingang van:  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _ 

 

Telefoonnummer: ………………………………………….. e-mailadres: ………………………………………………………… 

 

Handtekening (bij minderjarige handtekening ouder/verzorger):   …………………………………………………. 

  Henriëtte van Luik   Netty Lolkema 

  Steenwijkerweg 190   Paasloregel 56 

  8338 LD Willemsoord   8338 SX Willemsoord 

  Tel. 0521 – 588459   Tel. 0521- 589254 

 

WEBSITE: svhercules.willemsoord.info   E-MAIL: svhercules@hotmail.com 

  



Doorlopende machtiging 

Naam: SV Hercules 

Adres: Steenwijkerweg 190 

Postcode: 8338 LD     Woonplaats: Willemsoord  

Land: Nederland     Incassant ID: NL43ZZZ400616370000 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Hercules doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

contributiebetaling en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van SV Hercules.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

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

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

Postcode: ……………………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………. 

Land: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rekeningnummer (IBAN): ……………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening:   

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

 

Toestemmingsverklaring  

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we informatie en soms ook foto’s en filmpjes op onze 

website en facebookpagina plaatsen. SV Hercules is zorgvuldig in het gebruik van beelden en foto's 

van activiteiten en leden en hanteert hiervoor een Facebook protocol. Met dit formulier geef ik SV 

Hercules (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder gegevensverwerkingen (kruis aan): 

� Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en facebookpagina. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangekruiste en beschreven redenen, gegevens en 

organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om 

toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

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

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………..... 

Datum:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening:  

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

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/voogd: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening 

ouder/voogd: 

 

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


