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Wilt u dit inschrijfformulier invullen en uitprinten en voorzien van de benodigde en juiste 

gegevens? Vergeet niet uw handtekening in verband met de automatische afschrijving van de 

contributie. Het volledig ingevulde formulier kunt u inleveren bij de train(st)er van uw kind of 

mailen naar de ledenadministratie. U vult als ingangsdatum van de les de eerstvolgende datum 

na de beëindiging van de proefles. 

U bent verantwoordelijk voor het inleveren cq toesturen van het inschrijfformulier aan de 

ledenadministratie. U of uw kind volgt al lessen maar het inschrijfformulier is niet ontvangen door 

de ledenadministratie? De lessen worden alsnog aan u doorberekend bij de eerstvolgende 

contributiebetaling. De trainer controleert de aanwezigheid en geeft deze door aan de 

ledenadministratie. Zorg daarom voor een tijdige inschrijving. Als de groepen vol zijn, ontvangt u 

daarover tijdige informatie. 

Onderstaande gegevens worden ingevuld door de ledenadministratie 

Lidnummer   :  ___________________________________________ 

Debiteurnummer  :  ___________________________________________ 

 

BETALINGSGEGEVENS 

Als het lid niet zelf betaalt, maar bijvoorbeeld een ouder of verzorger vul dan hieronder de 

gegevens in van degene die betaalt (contractant): 

Achternaam : 

Voorletters : 

Adres : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Telefoonnummer thuis : 

Telefoonnummer mob. : 

E-mailadres: 

Geheim tel. nr. thuis: O ja O nee   

Geslacht: O man O vrouw 
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Hieronder graag gegevens invullen in verband met automatische incasso. 

IBAN nummer : NL   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     (16 posities) 

Betaalfrequentie : 1x per maand 

 

Machtiging voor automatische incasso en akkoordverklaring: 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van de 

gymnastiekvereniging TIGA om van zijn/ haar hierboven genoemde bankrekening bedragen af 

te schrijven ter voldoening van de contributie alsmede het wedstrijdgeld (alleen indien 

deelname aan/opgegeven voor wedstrijden) van het opgegeven lid. Tevens gaat contractant 

akkoord met de inhoud van dit inschrijfformulier. 

Datum  : ________ // _________ // ______________ 

 

Handtekening  : ___________________________________ 

 

Als u het niet eens bent met een afschrijving, hebt u een maand de tijd om uw bank- of 

girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Onterechte terugboekingen of het 

niet automatisch kunnen incasseren leidt tot € 5,00 boete per keer wegens extra 

administratiekosten voor de vereniging.  

 

Inschrijfformulier lid: 

Verzoek om als lid van de gymnastiek- en turnvereniging TIGA in te schrijven. 

Achternaam : 

Voornaam : 

Adres : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Telefoonnummer thuis :     Geheim: O ja O nee   

Telefoonnummer mob : 06 __ __ __ __ __ __ __ __ 

Emailadres: 

Geslacht: O man O vrouw 

Geboortedatum : 
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Kruis aan welke sport beoefend gaat worden (meerdere sporten aankruisen is ook 

mogelijk) 

O 55+ (GALM)    O steps   O recreantengym 40+ 

O Recreantengym   O kleutergym   O selectieturnen 

 

Aantal uren: ____________ uur 

Op de volgende dagen (kruis aan welke dag van toepassing is):  

0 Maandag 0 Dinsdag 0 Woensdag 0 Donderdag 0 Vrijdag 

 

Ingangsdatum les (eerste les na beëindiging proefles): 

________________________________________________ 

 

Vrijwilligers 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zijn we steeds op zoek naar aanvulling van 

deze groep. Waarvoor kunnen wij u (als lid of als ouder) benaderen? 

O bestuursfunctie O kledingbeheer 

O administratieve taak O jurylid / jurycursus 

O organisatie van / helpen bij activiteiten O overig, namelijk: . 

 

Privacyreglement 

Zonder voorafgaande toestemming van ouders/ verzorgers/ leden worden geen foto’s of namen 

gepubliceerd van leden op de verenigingswebsite/ Facebook/ etc. Voorafgaande toestemming 

betreffen afbeeldingen waar het lid op verzoek van de vereniging uitdrukkelijk voor heeft 

geposeerd. Niet eens met de publicatie? U kunt dit laten weten door uw bezwaar kenbaar te 

maken via het secretariaat@tigaleek.nl. 

Na beeindiging van het lidmaatschap kunnen uw gegevens bewaard worden zodat we u kunnen 

uitnodigen voor het zoveel jarig bestaan van de vereniging.  

Geeft u hier toetsemming voor: ja/nee 
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Wanneer u geen toestemming geeft voor het bewaren van uw gegevens ten behoeve van 

bovengenoemde activiteit zullen uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden nadat de 

laatste verschuldigde contributie door u is voldaan. 

 

Algemene informatie g.v. TIGA 

TIGA is een gymnastiekvereniging, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek 

Unie (KNGU). De vereniging biedt gymnastiek- en turnlessen aan voor leden vanaf 11⁄2 jaar. 

Daarnaast verzorgt de vereniging ook voor volwassenen de mogelijkheid om recreatief te 

sporten. Op voordracht van de leiding is er de mogelijkheid om deel te nemen aan speciale 

selectie training turnen. 

Verenigingsjaar, inschrijving en opzegging 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap kan elk 

gewenst moment ingaan.  

 Opzegtermijn is 1 maand en dient voor 1 juli van het lopend jaar schriftelijk plaats te vinden 

door een opzeggingsbrief te sturen aan de ledenadministratie@tigaleek.nl. Voor kinderen 

onder de 6 jaar is opzeggen voor 1 januari ook mogelijk, voor overige leden wordt het 

lidmaatschap voor 1 jaar aangegeven met 1 maand opzegtermijn. Inschrijving is pas geldig 

als de gegevens correct zijn ingevuld. 

 U kunt zich via www.tigaleek.nl uitschrijven (lidmaatschap – uitschrijven). Het uitschrijven is 

pas mogelijk indien er geen betalingsachterstand is. 

Verenigingswebsite 

De vereniging heeft een website waar u informatie kunt vinden over een aantal zaken 

(www.tigaleek.nl). Ook heeft de vereniging een Facebook. Een deel van het Facebook is 

uitsluitend toegankelijk voor leden. Wilt u lid worden van onze Facebook, dan stuurt u een 

verzoek tot lidmaatschap uit aan de turncoordinator@tigaleek.nl. 

Bestuursorganisatie en trainersteam www.tigaleek.nl 

Inschrijving 

Aanmelding is pas definitief als het inschrijfformulier volledig en juist is ingevuld. Het versturen 

van het formulier wordt digitaal gedaan aan de ledenadministratie. U vult de gegevens in van 

degene die betaalt, het IBAN nummer en de machtiging aan de vereniging. Vergeet de 

machtiging tot automatische incasso niet te ondertekenen. 

  

file:///C:/Users/De%20Groot/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/508ICHFI/ledenadministratie@tigaleek.nl
file:///C:/Users/De%20Groot/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/508ICHFI/www.tigaleek.nl
http://www.tigaleek.nl/
mailto:turncoordinator@tigaleek.nl
http://www.tigaleek.nl/
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Bevestiging inschrijving 

U ontvangt van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging. Dit geldt ook voor de evt. 

uitschrijving. 

Rooster, trainers en locatie 

Een overzicht van de lestijden, lesgevers en gymzalen is terug te vinden op www.tigaleek.nl 

Wijziging gegevens 

Wijziging van gegevens geeft u zo snel mogelijk door aan de ledenadmin@tigaleek.nl o.v.v. 

wijziging gegevens (voor- en achternaam). Op de website vindt u onder de menuknop 

Lidmaatschap, een wijzigingsformulier. Meer informatie vindt u op deze formulier. 

Telefoonnummer zowel thuis als mobiel 

Ouder(s) danwel de verzorgers van het minderjarige lid worden gevraagd zowel thuis- als 

mobiele nummer te verstrekken omdat u te allen tijde bereikbaar moet zijn gedurende de tijd dat 

een minderjarige lid een les volgt. Daarom verzoeken wij u dringend, ook als u een geheim 

nummer hebt, dit op te geven. Als u aankruist op het formulier dat uw nummer geheim is, dan 

gaan wij daar uiteraard zorgvuldig mee om. 

Kleding en schoeisel gymzaal en turnhal 

Er geldt zowel bij recreanten- als bij selectieturnen geen verplichte trainingskleding. Wel wordt 

gevraagd om losse T-shirts in de broek te stoppen in verband met veiligheid. Voor 

selectieturnen is meer informatie te vinden in het selectiereglement t.a.v. de kleding. 

Kledingvoorschrift wedstrijden 

Indien deelnamewedstrijden aan officiële wedstrijden van de bond, geldt er een verplicht 

verenigingstenue. Recreanten die deelnemen aan niet officiële wedstrijden, ontvangen t.z.t. 

informatie t.a.v. benodigde kleding van de train(st)er. Voor selectieturnen gelden er bijzondere 

voorwaarden t.a.v. een aantal zaken. Zie hiervoor het selectiereglement. 

Schoeisel 

Turnslofjes met antislipzool als schoeisel zijn niet verplicht. Bij wratten wordt gevraagd deze af 

te dekken of schoeisel te dragen (waterwratten zijn erg besmettelijk en ter voorkoming van 

besmetting, gelieve het advies op te volgen). Het dragen van sokken anders dan de turnhal is 

niet toegestaan. 

 

 

Zaalschoenen 

http://www.tigaleek.nl/
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Het dragen van zaalschoenen is niet toegestaan in de turnhal in verband met de 

afdekmatten van de hal. In de turnhal wordt uitsluitend geturnd op blote voeten, turnslofjes of 

badstoffen/antislip sokken. 

Beoefening meerdere sportdisciplines 

Het is uiteraard mogelijk om meerdere sportdisciplines te beoefenen of meer uren op recreatief 

niveau te gymmen. Dit kunt u aangeven op pagina 4 van het inschrijfformulier. Het verminderen 

van uren geschiedt op de eerste maand i.v.m. facturering contributiegelden. Ten aanzien van 

selectieturnen gelden andere regels inzake trainingsuren. Deze voorwaarden zijn terug te 

vinden in het selectiereglement turnen. 

Contributie (inning) en inschrijfgeld 

Bij inschrijving betaalt u inschrijfgeld en contributie. Een overzicht van de contributiebijdragen 

vindt u terug op de website www.tigaleek.nl . De contributie wordt voor een seizoen vastgesteld 

op de algemene ledenvergadering, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie. 

Contributieinning geschiedt maandelijks, gedurende 10 maanden. Het éénmalige inschrijfgeld 

wordt tegelijk met de eerste contributiebetaling geïnd. Bij deelname aan meerdere groepen 

worden de bedragen bij elkaar opgeteld. De inning van de contributie kan alleen per 

automatische incasso worden voldaan. U bent verantwoordelijk voor een voldoende banksaldo. 

De kosten voor het niet kunnen innen, komt vooqr uw rekening. Er geldt een ander 

contributiemodel voor selectieturnen en recreatief gym dan voor volwassengym. Voor meer 

informatie kunt u terecht op www.tigaleek.nl onder menuknop Lidmaatschap. 

Wedstrijdgelden selectieturnen 

Meer informatie is te vinden in het selectiereglement. 

Algemene voorwaarden 

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord te gaan met de 

statuten, algemeen beleid en overige reglementen van de vereniging.  

 

http://www.tigaleek.nl/
http://www.tigaleek.nl/

