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s.v.p. invullen met blokletters. 
Ik geef mij/mijnkind1  op als spelend/ondersteunend2 lid van GTH  
 

Naam en voorletters: 
 

Roepnaam: 
 

Straatnaam en huisnummer: 
 

Postcode en woonplaats: 
 

Telefoonnummer: 
 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj): 
 

Datum eerste training3: 
 

Sport (+groep): 
 

E-mailadres: 
 

Legitimatiebewijs (soort en nummer): 
 

 
 
Ondertekening 
 

Datum Handtekening4 

  

 
 
In verband met de Europese regels voor bankverkeer is de machtiging voor automatische incasso 
veranderd. Gaarne onderstaand formulier ook invullen.  
 
 
 
 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is 

2
 Doorhalen wat niet van toepassing is 

3
 wanneer geen datum 1

e
 training is ingevuld, gaat  de contributiebetaling  in met terugwerkende kracht per 1 juli, resp. 1 januari 

4
 Voor minderjarigen moeten ouders/voogd tekenen 

Aanmeldingsformulier S.V. GTH- Torpedo 
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Machtiging Euro- incasso SEPA 
Naam incassant: Gym Trim Hoenderloo 
Adres: Paalbergweg 26 
Postcode/plaats: 7351 AG Hoenderloo 
Land: NL 
Incassant ID: NL45ZZZ401022760000 
Machtigingskenmerk: (invullen door GTH) 
 
 
U krijgt een uniek Machtigingskenmerk door GTH uitgereikt. U kunt dit gebruiken in contacten met uw 
bank. 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Naam geïncasseerde:  

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode en plaats:  

Land:  Nederland 

Rekeningnummer(IBAN):  

Type machtiging:  éénmalig 
  doorlopend 

Bank identificatie(BIC): RABONL2U 

 
Ondertekening 
 

Plaats en datum Handtekening 

  

 
Beide formulieren graag uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar de penningmeester. 
Adresgegevens zijn onderaan deze brief vermeld. 

tarieven zijn per kwartaal, er wordt achteraf geïnd 

 

Machtiging automatische incasso 
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Volleybal: 

Dames competitie (incl. NeVoBo) € 52.00  

Dames/heren recreanten (incl. NeVobo) € 32,00 

Meisjes B, 2x trainen per week (incl. NeVoBo) € 50,00 

Meisjes C, 1x trainen per week € 35,00 

Mini’s  € 27,00 

Overige sporten 

Aerobics, dames-trim, callenetics € 37,00 

Peutergym € 25.00 (jongste peuters, 30 min. p.w.) 

€ 32.50 (oudste peuters, 45 min. p.w.) 

Zaalvoetbal Nog nader te bepalen 

Ondersteunend lid: € 10,00 

 
 
Opzeggen en adreswijziging: 
In verband met de jaarlijkse afdracht aan de NeVobo en de KNGU, dient opzegging te geschieden voor 
volleybal (ook recreanten) voor 1 juni en voor gymnastiek voor 1 december.  
Opzeggen kan alleen schriftelijk (adres zie hieronder) of via de mail aan de penningmeester (tevens 
ledenadministratie ) penningmeester@gth-torpedo.nl. Wijzigingen bankrekeningnummer, verhuizing, 
etc. ook graag doorgeven. De penningmeester behoudt zich het recht voor om de contributie te blijven 
innen bij het niet op tijd afmelden of opgeven van wijzigingen van de leden. 
 
Opzeggen peutergym: 
Opzeggen kan per kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) en dient 1 maand van te voren 
schriftelijk (adres hieronder) of via de mail aan de penningmeester (tevens ledenadministratie ) 
penningmeester@gth-torpedo.nl te worden doorgegeven. Wijzigingen van bankrekeningnummer, 
verhuizing, etc. ook graag doorgeven. De penningmeester behoudt zich het recht voor om de contributie 
te blijven innen bij het niet op tijd afmelden of opgeven van wijzigingen van de leden. 
 
Adres penningmeester: 
Penningmeester GTH-Torpedo 
René Du Maine 
Delenseweg 4 

7352 TB Hoenderloo 

 

 

Tarieven seizoen 2018-2019 
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