Aanmeldingsformulier
Trampolinevereniging Actief

Voorletters:
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:

Geboorteplaats:
Geboortedatum:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Mobiel nr.:
Email-adres:

Aanmeldingsdatum:

Plaats:

Datum:

Naam
ouder/verzorger/lid indien minderjarig:

Handtekening
ouder/verzorger/lid indien minderjarig:

Welk uur wordt er gesprongen?*
Dinsdag

Donderdag

Uur 1 16:00 - 17:15
Uur 2 17:15 - 18:15
Uur 3 18:15 - 19:30
*Kruis aan wat van toepassing is (overleg eventueel met trainer)

Contributie
Voor trampolinespringen geldt dat het verenigingsjaar loopt van september t/m juni.
Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen kan dit (schriftelijk/per mail naar
trampoline.actief@gmail.com) uiterlijk tot 1 juni. Tussentijds kan er niet worden opgezegd
tenzij hiervoor geldige redenen zijn, dit kan schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur.
Afhankelijk van de bezetting van de groepen en overleg met de trainer wordt gekeken in
welke groep men het beste past. De trainingen vinden plaats in Sporthal de Marsch te
Paterswolde, in 1/3e van de Gele Zaal.
Wil je lid worden dan kost het lidmaatschap:
Contributiegeld
Dag Junior

Senior* (vanaf 18 jaar)

16:00 – 17:15 €185,-

€205,-

17:15 – 18:15 €185,-

€205,-

18:15 – 19:30 €185,-

€205,-

Elk extra uur €100,-

€100,-

Een seizoen bestaat uit tien maanden. Van september tot juni.

*een springer is senior als hij of zij 18 jaar oud is bij de start van het seizoen. Als je twee uur
wil springen, neem dan contact op met het bestuur.
De contributie wordt afgeschreven middels automatische incasso. Zie hiervoor de laatste
pagina van dit document.

Wedstrijden
Indien er deel wordt genomen aan wedstrijden zullen hier extra kosten aan verbonden zijn.
Deze bedragen variëren per jaar. Over deze kosten wordt je geïnformeerd door onze
penningmeester. Daarnaast heeft de springer een turnpakje nodig wat aan een aantal eisen
moet voldoen. Voor de heren gaat het om een turnhemd en broek. De trainer zal de
springers hierover informeren.

Huisregels Trampoline Actief
Iedereen is welkom, plezier en veiligheid staan voorop!
Daarom:
- Zorg je voor schone sportkleding
- Draag je schone sokken (dus niet de sokken die je de hele dag al aan hebt gehad!)
- Is lang haar vastgebonden in een staart/knot/vlecht o.i.d.
- Is het dragen van ringen, armbandjes, kettingen, lange oorbellen en andere loshangende
zaken waarachter gehaakt kan worden, niet toegestaan.
- Ben je op tijd. Ben je toch te laat of kan je een keer niet komen? Geef dit op tijd door aan
de trainer.
- Zijn buitenschoenen zijn in de zaal niet toegestaan.
- Volg je ten allen tijde de aanwijzingen op van de trainer. Bij onbehoorlijk gedrag behoudt
hij/zij het recht het lid uit de les te verwijderen. Dit zal vervolgens met het bestuur
besproken worden.
- Zijn ouders van harte welkom om de trainingen te bekijken, graag vanaf de tribune (en
niet in de hal zelf).
Lessen worden altijd gegeven door gecertificeerde docenten. Plezier en veiligheid staan bij
ons voorop! Het is belangrijk dat:
- er nooit meer dan 1 persoon tegelijk op de trampoline springt
- je alleen springt als er aan beide zijde voldoende vangers staan
- nooit zonder aanwijzingen van de trainer een nieuwe sprong gaat proberen.
En verder:
- Trampoline Actief is niet aansprakelijk voor kleding/eigendommen die zijn achtergebleven.
- Dit is een test om te kijken of jullie dit goed lezen :D Daarom graag een antwoord op deze
mail op de volgende vraag: wat is je lievelingskleur?
Vragen?
Voor vragen is het bestuur bereikbaar via trampoline.actief@gmail.com

Doorlopende machtiging
Naam incassant
Plaats incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging*
Reden betaling

: Trampolinevereniging TV Actief
: Groningen
: NL51RABO0114214794
: xxxx.dd.mm.jjjj*
: contributie en eventueel: wedstrijdgelden, overige
geldzaken. De reden wordt altijd gespecificeerd in de
factuur.

*(waarbij xxxx het lidnummer en dd-mm-jjjj de ingangsdatum van de machtiging)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Trampolinevereniging Actief
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopende bedragen van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Trampolinevereniging Actief. De toestemming
betreft contributie en eventuele wedstrijdgelden. Wanneer u het niet eens bent met de
afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken door uw bank.
Naam
:
Straat en huisnummer
:
Postcode
:
IBAN (18 karakters)
:
BIC
:
Betaling per
(kruis aan wat van toepassing is):

Woonplaats

jaar
Kwartaal**
Maand**
Handtekening

:

(1x per seizoen)
(4x per seizoen)
(10x per seizoen)

** Evenredig verdeeld over de lopende maanden van het seizoen. Bijvoorbeeld: wanneer u
of uw kind lid wordt van de vereniging in december, betaald is vanaf december contributie.
Wat neer komt op (bij 1 uur springen in de week) op 18,50 euro per maand. Het seizoen
loopt tot en met juni. Vanaf december tot en met juni betaalt u nog zeven maanden
contributie. 18,50 vermenigvuldigt met 7 is: 129,50 euro in totaal.
Stroomt uw kind in september in? Dan betaald u het volledige contributiegeld van het
lopende seizoen.

