
 

 
Inschrijfformulier  Gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa 
 

Welkom bij onze vereniging! 
 
Bezoek onze website voor meer informatie over de voorwaarden rondom het lidmaatschap. 

www.lh-gymnastiek.nl  
 

U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en inleveren bij de leiding. 
 

 

➢ PERSOONLIJKE GEGEVENS NIEUW LID 
 

 

Voor- en achternaam lid :         M / V  

Voorletter(s) :      Geb.datum        

Straat en huisnr. :            

PC en Woonplaats :            

Telefoon :      Mobiel: 06 -       

Email adres :            

 

➢ LESGEGEVENS 
 

Bovengenoemde geeft zich op voor:   

Soort les  :        Locatie:       ________ 

Dag en tijd  :   __________ dag, om    _____________  uur 

Datum proefles    :                                         

Ik geef mij of mijn kind op als lid met ingang van:                                                              

 

➢ DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING - BETALING CONTRIBUTIE 
 

Naam   : gv. Lycurgus-Hygiëa     

Vestigingsadres  : Beukenweg 4      

Postcode/Plaats/Land : 1521 EN  Wormerveer  (Nederland)  

Incassant id : NL98ZZZ406175310000 

Kenmerk : 
 

Naam :            

Adres :            

Postcode :            

Woonplaats/Land :            

IBAN :                  

Datum :            

 
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.  
Door ondertekening van dit formulier bevestigt u uw inschrijving en geeft u toestemming aan gv. 
Lycurgus-Hygiëa om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van gv. Lycurgus-Hygiëa.  
 

Ik bevestig het lidmaatschap en machtig gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa om de contributie via 
automatische incasso van bovenstaande rekening te innen. Ik heb de toestemmingsverklaring ingevuld en 
bijgevoegd. 

 

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

 

 

U mag mij benaderen om als vrijwilliger iets voor de vereniging te doen: ja/nee  

 

http://www.lh-gymnastiek.nl/


Gymnastiekvereniging LYCURGUS-HYGIËA  
 
 

Opgericht 26 november 1872 · Koninklijk goedgekeurd 21 juni 1939 

Toestemmingsverklaring  

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) 

informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. 

Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en 

filmpjes van u of uw kind op internet, Apps en social media plaatsen. Met dit 

formulier vragen wij u toestemming om deze gegevens hiervoor te gebruiken.  

Met dit formulier geef ik Gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa toestemming om 

gegevens over mij (of mijn kind) te verwerken.  

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste 

gegevensverwerkingen: 

 Het gebruiken van uw mailgegevens voor het toesturen informatie 

 Het gebruiken van foto/filmmateriaal waarvan ik deel uit maak: 

□ op de website/Facebook 

□ in het clubblad 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte 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 lid  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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/verzorger………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/verzorger…………………………………………………………………………………… 
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