
      

Inschrijfformulier t.b.v. ledenadministratie LOVA 

   

Naam         _________________________________________________________________ 

Straat         _______________________________Huisnummer________________________ 

Postcode    _______________________________Woonplaats_________________________ 

Telefoon    _______________________________Geboortedatum______________________ 

Mobiel       ______________________________ 

Geslacht           0 vrouw   0 man        Inschrijfdatum______________________                            
  

E-mailadres   ______________________________________________________________ 

  

Contributie:    
   

Kijk voor de actuele contributie bedragen op onze site: 
www.lova-vroomshoop.nl  

De contributie wordt automatisch geïncasseerd aan het eind van de maand.    
  

Bankrekeningnummer: _______________________________________ 

  

Ik bezoek de volgende les(sen):  dag:______________ van:__________tot:__________uur   

(dansen/turnen) doorhalen wat niet van toepassing is. 
  

(Wij delen onze groepen in op geboortejaar, dus het kan voorkomen dat uw kind niet wordt ingedeeld bij 
eventuele klasgenootjes) 
  

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Chr. Gymnastiekvereniging LOVA om van 

zijn/haar bovengenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie. Het is ondergetekende 

bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van de afschrijving moet richten aan zijn/haar bank binnen 30 

dagen na deze afschrijving. 
  

• De eerste 4 kennismakingslessen zijn GRATIS. Binnen deze termijn moet dit formulier in het bezit zijn 

van de ledenadministratie, anders is uw kind na deze 4 weken niet verzekerd. LOVA kan dan niet 

aansprakelijk worden gehouden in geval van eventuele ongevallen. 
 

• Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie; 

lovavroomshoop.ledenadm@gmail.com 

• Er geldt een opzegtermijn van 1 maand en u moet voor de 1e v/d maand opzeggen. 
   

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld. 
   

Datum:  ____________________________   Handtekening: ________________________________ 

  

                                                                                                    Zie achterzijde 

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s 

 

Bij onze gymnastiekvereniging laten wij op onze website en Facebook pagina met foto’s en video’s zien waar 

we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 
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activiteiten, wedstrijden of in de turnles. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien 

zijn. 

 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor turnster(s) schade 
kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s 
en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet 
verschijnen. 
 
Als u onderstaande ondertekend geeft u akkoord  voor het plaatsen van foto’s en video’s op onze 
website en Facebook pagina. 
 

Datum:  ____________________________   Handtekening: ________________________________ 

 

 

 

 

Vrijwilligers binnen LOVA 

  

Onze vereniging bestaat uit een bestuur, leiding en een activiteitencommissie. Wij proberen met deze drie 

groepen samen het beste te organiseren voor onze leden. Maar ook krijgen we vaak hulp van 

ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij LOVA. Deze hulp is van groot belang. Zonder vrijwilligers 

kunnen wij niet het beste uit wedstrijden, uitvoeringen en activiteiten halen. Daarom is alle hulp welkom en 

vragen wij ons af of we een beroep op u mogen doen bij wedstrijden, activiteiten of andere evenementen. Dit 

doen wij doormiddel van een mail of telefonisch bericht. 

 

 Ja, ik zou af en toe wel willen helpen mij wedstrijden, activiteiten of andere evenementen die 

georganiseerd worden binnen LOVA. 

 

 Nee, liever niet. 

 

Alvast bedankt! 


