
 
aanmeldingsformulier CGV “FIT”          :  donderdag 28 februari 2019 

              Aanmeldingsformulier  CGV  “FIT” 

 

S.v.p. op de eerstvolgende les dit formulier ingevuld inleveren bij de leiding 
 

 
 Achternaam  Tussenvoegsel(s) 

 
 Voorletters   Roepnaam 

 
 Straatnaam  Huisnummer           Toev. 
  
 Postc.. Woonpl   Geslacht   Mannelijk   Vrouwelijk 

 
 Aanmeldingsdatum  Geboortedatum 

 
 IBAN–rek.nr      Vast nr. 
  
          Mobiel 
 
 
 
 Ik neem deel aan de volgende lessen:   één of meer vakjes aankruisen a.u.b. 
  Code Lesnaam Code Lesnaam Code Lesnaam 
 Maandag Dinsdag Donderdag  
  1170 Meisjes 14/16 jaar  1000 Kleuters   4/5 jaar  0500 Ouder en Kind gym 
  1180 Dames 17+ / Heren 13+  1120 Meisjes   8 jaar (groep 5) Vrijdag 

  1190 Recreanten  1130 Meisjes   9 jaar (groep 6)  1400 Jongens Recreatiegroep 
  1200 Freerunning Groep I Woensdag   1410 Jongens Wedstrijdgroep 

  1210 Freerunning Groep II  1100 Meisjes   6 jaar (groep 3)  1600 Aerosteps  
     1110 Meisjes   7 jaar (groep 4)  1610 Aeronetics  
     1140 Meisjes 10 jaar (groep 7)  1620 Sportfit 55+ 
     1150 Meisjes 11 jaar (groep 8) 
     1160 Meisjes 12/13 jaar 
 

 
 Naam Basisschool                                   Lidnummer 
 
 

 Hiermee machtig ik CGV “FIT” om de contributie d.m.v. automatische incasso van bovengenoemde  
 rekening af te schrijven.  
  
 Naam rekeninghouder:  Handtekening: 
  
 Datum machtiging      Relatienummer:    
 

Indien naam en/of adres rekeninghouder afwijkt van naam en/of adres van het kind, dit even duidelijk aangeven 
s.v.p. U wordt dan als relatie in onze administratie opgenomen i.v.m. controle naam/rekeningnummer bij de bank. 

  
  
 Afwijkend adres: 
 
 
 

!!!!!!  LET OP   !!!!! 
Opzegging:  Uitsluitend via de ledenadministratie per mail of brief  naar:    A. van den Berg 
   Zie hiervoor ook onze website www.fitbeilen.nl      ’t Spiek 36    9411 KW  Beilen  
 
         a.vanden.berg@home.nl 

 
!!!!!   CONTRIBUTIE !!!!! 
Behalve de lescontributie, bent u  per kwartaal ook bondscontributie verschuldigd. 

 Zie onze website voor de bedragen.  
 

 Zie ommezijde voor    Peutergym,      Lesuren     en     AVG                èèèè 

(Niet invullen) 

(In blokletters)  

E-mail 

(Niet invullen) 

http://www.fitbeilen.nl/
mailto:a.vanden.berg@home.nl


 
aanmeldingsformulier CGV “FIT”          :  donderdag 28 februari 2019 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

PEUTERGYM 
 

Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier gaat/gaan de ouder(s) akkoord met de volgende  
voorwaarden met betrekking tot de verantwoordelijkheid: 
 

1. De ouder is tijdens de lessen zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van en het toezicht op het kind. 
 

2. De leiding bepaalt de inhoud van de lessen en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het kind.  
 

Handtekening Ouder:         
 
 

LESUREN 
 

Lesnr. Lesnaam   Weekdag  Begin-    Eindtijd 
0500 Ouder en Kind Gym  Donderdag  09:00  10:00 uur  
1000 Kleuters    Dinsdag   14:30 15:15 uur  
1100 Meisjes   6 jaar (groep 3)  Woensdag  14:45 15:45 uur 
1110 Meisjes   7 jaar (groep 4)  Woensdag  15:45 16:45 uur 
1120 Meisjes   8 jaar (groep 5)  Dinsdag   15:30 16:30 uur 
1130 Meisjes   9 jaar (groep 6)  Dinsdag   16:30  17:30 uur 
1140 Meisjes 10 jaar (groep 7)  Woensdag  18:00 19:00 uur 
1150 Meisjes 11 jaar (groep 8)  Woensdag  19:00 20:00 uur 
1160 Meisjes 12/13 jaar  Woensdag  17:00 18:00 uur 
1170 Meisjes 14/16 jaar  Maandag   18:30  19:30 uur 
1180 Dames 17+ en Heren 13+  Maandag  19:30 20:30 uur 
1190 Recreanten   Maandag   20:30 21:30 uur 
1200 Freerunning Groep I  Maandag  15:45 16:45 uur 
1210 Freerunning Groep II  Maandag  16:45 17:45 uur 
1400 Jongens  Recreatiegroep  Vrijdag   15:30 16:30 uur 
1410 Jongens  Wedstrijdgroep  Vrijdag   16:30 17:30 uur 
1600 Aerosteps   Vrijdag   08:45 09:45 uur 
1610 Aeronetics   Vrijdag   09:45 10:45 uur 
1620 Sportfit 55+   Vrijdag   10:45 11:45 uur 
 

 

A.V.G.  
 

Toestemmingsverklaring 
Voor het goed functioneren van onze vereniging, willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, 
aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we wedstrijdinformatie, wedstrijduitslagen en soms foto’s, filmpjes van u of uw kind op 
de website, in “FIT-Info”, op Soc. Media van FIT Beilen en in de Midden-Drenthe krant plaatsen. Hiermee vragen wij uw 
toestemming om ook een foto of filmpje, waarop u of uw kind te zien bent, hiervoor te mogen gebruiken. Indien u voor de 
hieronder genoemde gegevensverwerkingen geen toestemming verleend, kan het zijn, dat u of uw kind op bepaalde momenten 
een kenbaarheidsteken moet dragen om de privacy te kunnen waarborgen. 

 
Ik geef CGV “FIT” uitsluitend toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen. 
 
q      Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind op de website, FIT-Info, Soc. Media 
         van FIT Beilen of in de krant van Midden-Drenthe 
 
q    Het opnemen van mij of mijn kind op een groepsfoto en publicatie in “FIT-Info” 
 
q     Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of  
          bijzondere gebeurtenis 
 
Ik kan deze toestemming op elk gewenst moment intrekken 
 

 
Naam:                              Geb. Datum: 
 
 

Handtekening: 
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


