Wijzigingsformulier G.V. ANIMO HOOGVLIET
Voornaam Lid:
Achternaam:

Wijziging in adresgegevens (invullen indien van toepassing)
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:
Telefoonnr:

Mobiele nr:

Wijziging in lesdagen / groepen (invullen indien van toepassing. Geef de volledige nieuwe situatie op!)
Ingangsdatum:
Lesdag:

Gymzaal:

Lestijd:

Lesdag:

Gymzaal:

Lestijd:

Lesdag:

Gymzaal:

Lestijd:

Lesdag:

Gymzaal:

Lestijd:

(overzicht gymzalen: Cromme meth, Aalreep, Sporthal, lampreistraat (schoolsport)
Bijzonderheden

Met het ondertekenen van het wijzigingsformulier verklaard u akkoord te gaan met verwerking van uw
gegevens in onze administratie. Op www.animohoogvliet.nl/privacyverklaring kunt u nagaan hoe wij omgaan

met uw gegevens.
Datum:

Plaats:

Handtekening lid/kandidaat lid (of ouder/voogd indien minderjarig)

Wijziging rekeningnummer voor doorlopende incasso (invullen indien van toepassing)
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Met het ondertekenen van deze machtiging geeft u Gymnastiek Vereniging Animo Hoogvliet toestemming
doorlopend; per kwartaal de Contributie en per jaar de KNGU-contrubutie af te schrijven van uw rekening.
Rekeningnummer:
Voorletters en achternaam Rekeninghouder:
Datum:

Plaats:

Handtekening rekeninghouder:
Belangrijk voor U:
U Machtigt Animo Hoogvliet om doorlopend een bedrag af te schrijven van uw rekening totdat u het lidmaatschap van u of
uw kind opzegt. Het bedrag wordt op de eerste dag van het nieuwe kwartaal afgeschreven. Met het ondertekenen van de
machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. U bent dus bekend met het feit dat u, indien niet akkoord met
de afschrijving, de afschrijving binnen 56 dagen kunt herroepen door uw eigen bank hiertoe een opdracht te geven.
Bedenk wel dat uw betalingsverplichting jegens Gymnastiek Vereniging Animo Hoogvliet blijft bestaan!

G.V. Animo Hoogvliet
Postbus 607
3190 AN Hoogvliet

Website:
KVK:
KNGU nummer:
Bankrekeningnummer:

www.animohoogvliet.nl
40342761
1102035
1284.97.890

Huisregels
1

U dient 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn, zodat de training op tijd kan
beginnen

2

Een dringend verzoek aan de ouders (als leiding erom vraagt) mee te helpen met het opzetten van de
toestellen indien mogelijk. Het komt ten goede aan uw kind. Dit is bovendien om veiligheidsredenen.
Wanneer de kinderen zware materialen moeten sjouwen zou het jammer zijn als zij hierbij geblesseerd
raken.

3

Zowel de turnzaal als de daarbij behorende kleedruimten en douches dienen in nette staat te worden
achter gelaten.

4

Tijdens de trainingen wordt de zaal niet zonder toestemming verlaten.

5

Turnkleding en haren dienen ook tijdens de trainingen goed verzorgd te zijn. Lange haren en halflang
haar in een staart of staartjes. Dit is voor het kind en trainers veiliger.

6

Tijdens de trainingen mag men geen sieraden dragen. Voor het kind en de trainers kan het gevaarlijk
zijn. Kleine oorknopjes zijn geen probleem.

7

De ouders mogen tijdens de training niet aanwezig te zijn, dit voor de concentratie van de kinderen.
Voor sommige kinderen geen probleem, maar voor anderen des te meer. (Alleen tijdens de
proeflessen mogen ouders aanwezig zijn)

8

In de zaal mag geen snoep genuttigd worden, evenals priklimonade, blikjes en pakjes. Ook fruit e.d.
mag niet in de zaal worden genuttigd. Dit is verboden i.v.m. het knoeien / morsen. In de kleedkamer is
het geen probleem. Dit in opdracht van Sport en Recreatie!

9

Tijdens de training dient men (gymnastiek)sportkleding te dragen.

10

Bij verjaardagen liever geen snoepwaren trakteren. Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde
bestandsdelen. Wil je toch snoep trakteren overleg dit dan even met de leiding. (chips is ook snoep! )

11

Indien er klachten of problemen zijn met de leiding verzoeken wij u contact op te nemen met Hoofd
Technische Leiding via tc@animohoogvliet.nl

12

Animo neemt en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor waardevolle spullen van de kinderen.
Aangeraden wordt om waardevolle spullen thuis te laten.

13

Het bestuur alsmede de Technische Commissie van Animo Hoogvliet behouden zich het recht voor om
eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing, de huisregels te mogen wijzigen en/of aan te vullen.
De
meest
recente
versie
staat
altijd
op
de
website
van
Animo
hoogvliet
(www.animohoogvliet.nl/informatie/huisregels).

G.V. Animo Hoogvliet
Postbus 607
3190 AN Hoogvliet

Website:
KVK:
KNGU nummer:
Bankrekeningnummer:

www.animohoogvliet.nl
40342761
1102035
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