
                                                                                                                                               

Inschrijfformulier 

Voornaam…………………….…………………………………………………………………………….. 

Achternaam………………………………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode…………………………………Woonplaats……………………………………………… 

Telefoonnummer(s)…………………………………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum………………………………………………………………………………………… 

Sporter geeft zich op per……………../…………………/…………………………………….. 

Voor de les(sen)………………………………………………………………………………………. 

Bij dit formulier zit ook een toestemmingsverklaring. Graag deze ook invullen en bij dit 

formulier inleveren anders mogen we deze inschrijving niet voltooien. 

* Contributie betaal je per maand en dus 12 keer per jaar 

* Contributie bestaat uit verenigingscontributie en bondscontributie 

* Opzegtermijn voor het lidmaatschap is 1 maand. Voor de eerste van de 

maand per mail of schriftelijk. 

O Klein Duimpjes Maandag 16.00 - 17.00  2,5 - 5 jaar 

O Gym-4-Fun Maandag 17.00 – 18.00 5 – 10 jaar 

O Jump-4-Kids Maandag 18.15 - 19.15 6 jaar en ouder 

O Gym-4-Kids Donderdag 16.00- 17.00 5 - 10 jaar 

O Gym-4-teens Donderdag 19.00 - 20.00  11 jaar en ouder 

O Gym-4-Fit Donderdag 20.15 - 21.15 16 jaar en ouder 

O Gym-4-Boys Vrijdag 16.00 – 17.00 6 – 14 jaar 

O Freerunning Zaterdag 9.00- 10.00 6 jaar en ouder 

O Freerunning Zaterdag 10.00- 11.00 6 jaar en ouder 

O Freerunning Zaterdag 11.00- 12.00 6 jaar en ouder 

O Freerunning Zaterdag 12.00- 13.00 6 jaar en ouder 

O Selectie 2 uur/ 3 uur/ 4 uur/ 6 uur  

Handtekening:                                          Datum: 

 

----------------------------                               ---------------------------- 



                                                                                                                                               
Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we wedstrijduitslagen en ook foto’s en filmpjes 

van u/uw zoon/uw dochter op de wesite, facebook, instagram, twitter of krant plaatsen. Met dit 

formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik <NAAM>…………………………………………………………………. (verder: ondergetekende) 

S.V. EXCELSIOR (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Het opnemen van de gegevens die gevraagd worden op het inschrijfformulier. (voor meer info: 

zie onze privacy protocol op onze website) 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mijn zoon/dochter/mij op social media. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis.  

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 

organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/voogd 

  ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/voogd

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


