

Inschrijving als lid van SV Hercules 
 
Voor- en achternaam  : _______________________________________________________ 
Adres    : _______________________________________________________ 
Postcode en Woonplaats : _______________________________________________________ 
Geboortedatum  : _______________________________________________________ 
Telefoonnummer (mobiel) : _______________________________________________________ 
Emailadres   : _______________________________________________________ 
Lid met ingang van  : _______________________________________________________ 

     De overeenkomst gaat in per 1e van de maand 

 
Welke sport(en)   KidsFit  Groep 1 t/m 4   KidsFit  Groep 5 t/m 8 

 KidsDance  vanaf 6 jaar    HipHop  vanaf 10 jaar  
 Bootcamp  (1x per week)    Bootcamp  (2x per week) 

 
WIJZIGINGEN 
Wijzigingen met betrekking tot de persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan de 
penningmeester, per mail (svhercules@hotmail.com). 
 
OPZEGGINGEN 
Opzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren. Je krijgt bij opzegging altijd een bevestiging van ons dat 
wij je opzegging hebben ontvangen. 
 
PRIVACYVERKLARING 

 Wij verwijzen naar de privacyverklaring op onze site. Diegene die zich inschrijft moet hier een 
 vinkje zetten voor akkoord. 
 
TOESTEMMING 
Ik geef toestemming voor het publiceren van gegevens, foto’s en films op de website en social media 
van SV Hercules (aankruisen): 

 Ja  
 Nee 

 

MACHTIGING voor INCASSO  
Ondergetekende:  
Naam + voorletter(s)  : _______________________________________________________ 

Woonplaats   : _______________________________________________________ 

IBAN-nummer   : _______________________________________________________ 

 
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV HERCULES om van zijn/haar bankrek.nr. 
bedragen af te schrijven wegens contributie.  
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling voor incasso.  
 
Handtekening (bij minderjarige handtekening ouder/verzorger):  
 
 
_______________________________     Datum: _______________________________ 
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Contributie 
 

Sport Contributie per seizoen 

KidsFit groep 1 t/m 4 € 70,- per cursusjaar 

KidsFit groep 5 t/m 8 € 70,- per cursusjaar 

KidsDance vanaf 6 jaar € 80,- per cursusjaar 

HipHop vanaf 10 jaar   € 80,- per cursusjaar 

Bootcamp (1x per week) € 95,- per cursusjaar 

Bootcamp (2x per week) € 130,- per cursusjaar 

 
 Er wordt bij inschrijving eenmalig € 5,00 inschrijfgeld berekend. 
 Contributie-inning uitsluitend via automatische incasso.  
 De contributie voor het gehele seizoen wordt in één keer geïnd. 
 De contributie wordt in het begin van elk seizoen in oktober via automatische incasso van uw 

rekening afgeschreven. Wanneer het lidmaatschap ingaat in de loop van het seizoen wordt 
er gebruik gemaakt van een betaalverzoek. 

 Een lidmaatschap loopt NIET automatisch af aan het eind van een seizoen, er dient altijd 
schriftelijk opgezegd te worden. 
 

Voorwaarden 
 

 De eerste les mag men vrijblijvend meedoen.  
 Voor aanmelding het formulier volledig ingevuld en ondertekend afgeven aan de sportleider 

of per mail aan svhercules@hotmail.com. 
 Het seizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni.  
 In de schoolvakanties (volgens rooster Generaal v/d Boschschool in Willemsoord) wordt er 

géén les gegeven! Voor de bootcamp geldt in december een winterstop! 
 De contributie wordt geïnd over 10 maanden.  
 Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het bestuur. 

Bovendien dient dit mondeling aan de sportleider te worden meegedeeld. 
 

Overig 

 

 Door SV Hercules is voor alle leden een WA-verzekering afgesloten. 
 SV Hercules maakt gebruik van een groepsapp. Deze groepsapp wordt beheerd door het 

bestuur van SV Hercules en zal enkel gebruikt worden voor informatie vanuit de 
groepsleiding en voor afmeldingen voor de les. Vul hiervoor wel het mobiele nummer in voor 
deze groepsapp.  

 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.  

 
Contactgegevens bestuur SV Hercules 
 

Voorzitter Kimberly Schomakers, Prins Frederikstraat 46, tel: 06 – 82 47 51 77 

Secretaris Hanna Stegeman, Prins Frederikstraat 10, tel: 06 – 23 12 83 19 

Mailadres svhercules@hotmail.com 

Website svhercules.willemsoord.info   
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