
 

    Gymnastiekvereniging Excelsior Goor  

        Oude Haaksbergerweg 38  

        7471 LM Goor  

            Email: info@gvexcelsiorgoor.nl 

        Internet: www.gvexcelsiorgoor.nl 

        Rabobank: NLRABO0322154588  

   
 Opgericht 21 december 1901    
  
  

AAN DE NIEUWE LEDEN EN/OF OUDERS/VERZORGERS VAN DE NIEUWE JEUGDLEDEN  

  

Contributie-inning:  

Het innen van de contributie gebeurt bij G.V. Excelsior Goor via de bank. De gang van zaken is hierbij als volgt: 

door invulling en ondertekening van bijgaand formulier geeft u schriftelijk toestemming aan onze vereniging om 

de verschuldigde contributie te incasseren.   

  

Het bijgaande formulier levert u ingevuld (weer) bij de leiding in. Het is tevens uw aanmeldingsformulier.  

U hoeft nu geen verdere actie meer te ondernemen tot het moment dat u uw lidmaatschap wenst te beëindigen. 
U dient dan een afmeldingsformulier in te vullen dat ook bij de leiding verkrijgbaar is.   

Dit formulier dient u bij de leiding in te leveren en wel voor het begin van een nieuw kwartaal. Bij inlevering na dit 
tijdstip bent u nog een heel kwartaal contributie verschuldigd.  

   

De contributie bij G.V. Excelsior Goor bestaat uit 3, soms 4, onderdelen: 

1. Bondscontributie  

2. Basisbedrag 

3. Lesuren 

4. Toeslag Springgroep(evt.) 

 

Voorbeeld tarief voor een jeugdlid dat 1 uur gymles op de zaterdagochtend heeft: 

€   5,35  (1) 

€ 15,10 (2) 

€ 15,10 (3) 

----------- + 

€ 35,55 per kwartaal  

 

Voor de exacte tarieven verwijzen wij u naar onze website. [Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven] 

 
 
  

    Kleding:  

Voor (meisjes-)gymnastiek en R.G. geldt dat er met uitvoeringen, demonstraties e.d. een verenigingspakje 

gedragen moet worden, behalve wanneer de leiding anders zou besluiten. Zonder zo’n pakje kan uw kind van 

deelname worden uitgesloten. Voor Jazz en B.O.M. gelden andere kledingvoorschriften. (Informeren bij 

desbetreffende leiding) 

  

Bezwaar foto:  

Wij als vereniging maken foto’s/filmpjes van onze leden tijdens o.a. lessen en wedstrijden. Indien u bezwaar heeft 

dat wij deze foto’s/filmpjes plaatsen op onze website/ Facebook pagina, dan dient u dit te melden bij de leiding.  

  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een prettige en sportieve tijd toe als lid van 
G.V. Excelsior Goor.  

  

HET BESTUUR VAN G.V. EXCELSIOR GOOR  

 

 



AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN  

GEGEVENS BETREFFENDE HET NIEUWE LID  

   

ACHTERNAAM      .........................................................................................................  

VOORLETTER(S)   .........................................................................................................  

ROEPNAAM …...................................................................................................... 

ADRES       .........................................................................................................  

POSTCODE + WOONPLAATS  .........................................................................................................  

GEBOORTEDATUM    .......... - .......... - ….......... TELEFOON ...............................................  

E-MAILADRES:       …………………………………………………………………………………………………….  

Manier van contributiebetaling:   na ontvangst van nota (u betaalt € 1,50 per nota aan      

        administratiekosten)  

door incasso (vul onderstaande machtiging in)  
                                                                                

 
In te vullen door de leiding  

  

Naam leiding    ............................................................................. Groep 

     ............................................             ................dag  

 Datum van inschrijving  ................-...............- 20........  

  

==============================================================================  

Doorlopende incassomachtiging SEPA  
 Gymnastiekvereniging Excelsior Goor             

                                                                    Naam                              : G.V. Excelsior Goor  

 Adres     : Oude Haaksbergerweg 38  

 Postcode     : 7471 LM  

 Woonplaats     : Goor  

  Land      : NL  

       Incassant ID   : NL09ZZZ400736360000  

       Reden betaling  : Contributie betaling  

        Opgericht 21 december 1901   

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging Excelsior Goor om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Gymnastiekvereniging Excelsior Goor. 

Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 30 dagen 

na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 Naam  : ………………………………………………………………….  

 Adres  : ………………………………………………………………….  

 Postcode  : …………………………. Woonplaats: …………………………………….  

 Land  : ………………………….  

 IBAN  : ………………………….  

 Bank Identificatie (BIC)  : ………………………….  

 Plaats en datum  : …………………………. Handtekening: ……………………………………  


