
Gym- en turnvereniging Brinio 

Inschrijfformulier 

Leuk dat je lid wilt worden van Gym- en turnvereniging Brinio. Met het invullen en inleveren van dit                  

formulier schrijven we je in bij onze vereniging. Het verplicht je ook om de contributie tijdig te                 

betalen en je te houden aan de regels die door Brinio zijn opgesteld. Deze regels hangen in de                  

Marijkehal en staan op de website van Brinio. Het volledig ingevulde formulier kan worden              

ingeleverd bij de trainer of per mail worden gestuurd naar brinio.penningmeester@gmail.com. 

Achternaam  Voorletters  M/V 

Roepnaam 

 

 Geboortedatum  

Straatnaam, 

huisnummer 

 

Postcode en 

woonplaats 

 

Telefoonnummer  Mobiel  

E-mailadres  

Lesdag en -uur  

Inschrijfdatum  Leid(st)er  

 

Ondertekening: 

Plaats: Datum: Handtekening: 

 

Betalingen en machtiging 

De verenigingscontributie wordt in drie termijnen afgeschreven van uw rekening: 1 februari, 1 mei, 

1 oktober. Dit gebeurt via automatische incasso. U geeft Gym- en turnvereniging Brinio hier 

toestemming voor door uw handtekening op de doorlopende SEPA machtiging te zetten. U betaalt 

ook bondscontributie. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de KNGU en wordt bij het 

bedrag van de betalingstermijn in februari opgeteld. Voor meer informatie over contributie, in- en 

uitschrijven zie brinio-gym.nl  

 

Naam incassant Gym- en turnvereniging Brinio 

Adres Houtrib 31 

 1141 DC Monnickendam 

Land en ID NL 04ZZZ406247030000 

Kenmerk machtiging Contributie 

Rekeningnummer lid 

IBAN/18 tekens 

NL 

Tenaamstelling bankrekening 

 

 

Datum en Plaats  

 

Uw handtekening 

 

 

N.B. Tijdens lessen en evenementen maken we regelmatig foto’s en video’s voor promotionele doeleinden op 

onze website of onze Facebookpagina. Uiteraard willen we graag van u weten of u daarmee akkoord gaat. 

Ik geef WEL / GEEN toestemming voor het gebruik van foto’s of video’s van mijn kind op social media  
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