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                                      Inschrijfformulier 

 

 

 

 

 
*) Zie het privacy beleid volgens AVG op de website www.ht35.nl – vereniging – contributie 
**) Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Turnvereniging HT’35 doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht  
van Turnvereniging HT’35 , incassantnr.: NL28ZZZ402358790000. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

 
Inschrijven is mogelijk na het volgen van 1 of 2 proeflessen. Door de train(st)er is aangegeven dat 
starten mogelijk is. Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk VOLLEDIG ingevuld en ondertekend 
inleveren of opsturen naar de ledenadministratie, Anneke Leenders, Dr.Dreeslaan 6, 5707 KD 
Helmond, tel. 535894, e-mail: ledenadministratie@ht35.nl. 

 

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen*.           
Svp alles invullen en graag met zwarte pen ! 

Voornaam :  

Achternaam :  

Straat + Nr.        :  

Postcode + Plaats :  

Telefoon              :  

Geboortedatum : Geslacht :  M   /   V 

Emailadres        :  

Op welke dag traint u/uw kind :  Tijdstip   :  

In welke zaal traint u/uw kind     : 
(juiste zaal aankruisen)                 

O   Carolus / Markesingel, Brandevoort  
O   Odulfus / Slegerstraat, Mierlo-Hout 
O   Trudo / Gasthuisstraat, Stiphout   
O   Vendelier / Schutsboom, Brandevoort 
O   Westwijzer / Cortenbachstraat, Helmond-West   
O   Turncentrum Rakthof, Rijpelberg 

Datum 1
e
 proefles:  

Wanneer is de STARTDATUM ? :   

Soort les:      O gymnastiek/turnen     O bodyfit/fitness      O  wedstrijdturnen (Rakthof) 

Mogen foto’s van uw kind gemaakt en gepubliceerd worden op de website, 
promotiemateriaal en/of kranten 

O  Ja            O  Nee 
 

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  
Heeft u tijd, zin en interesse om een bepaalde taak in bestuur, commissie of 
leiding op u te nemen?    Alle hulp is welkom. 

O  Ja            O  Nee 
Zo ja, waar ligt u interesse? : 

 
Heeft u of kent u een bedrijf dat onze vereniging mogelijk wil sponsoren ?   
(Wij nemen dan contact met u op) 

O  Ja            

 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging **) aan 
Turnvereniging H.T.’35 om per KWARTAAL de contributie af te schrijven van 

Banknummer (IBAN):                                                   
ten name van: 

De actuele contributiebedragen vindt u op onze website: www.ht35.nl  
Contributie kan alleen per half jaar bij de ledenadministratie opgezegd worden, VOOR 15 juni of 15 december. 
 

Inschrijfdatum:    Handtekening:   

 

 


