
 
 

 

Aanmeldingsformulier Siddebuurster Sport Vereniging - SSV 
 
 
 

Datum aanmelding    

Voornaam  Geslacht M / V 

Achternaam  Geboortedatum  

Straat & huisnummer  IBAN rekeningnr.  

Postcode & woonplaats  Ten name van  

Telefoon  E-mail  

Nieuw lid Ja / Nee   

 

Hij/zij geeft zich op als lid van de Siddebuurster Sport Vereniging, hij/zij neemt deel aan: 

 
Onderdeel: 

 

□ Aerobics (volwassenen) 

Contributie (excl. bond) 
 

€ 14,50 

Periode 
 

Maand 

□ Grondgym (volwassenen) € 14,50 Maand 

□ Peutergym □ Kleutergym € 8,00 Maand 

□ Gymnastiek € 11,50 Maand 

□ Kleuterdansen (groep 1 en2) € 10,00 Maand 

□ Kidsdance (vanaf 6 jaar) □ Kidsdance (vanaf 9 jaar) € 13,50 Maand 

□ Demoteam-dansen (besloten groep) € 15,00 Maand 

□ Turnen □ Extra uur turnen € 11,50 Maand 

□ Powergym groep 3-4-5 □ Powergym groep 6-7-8 € 11,50 Maand 

 
  

 

Hij/zij verplicht zich hiermee om: 
  

 

• Per kwartaal de verenigingscontributie te voldoen. Bovengenoemde bedragen zijn excl. bondscontributie. 
 

• Per kwartaal de bondscontributie te voldoen. De bondscontributie wordt bepaald door de KNGU. Actuele 

bedragen staan op onze website. Informatie hierover vindt u op www.kngu.nl. 
 

• De vereniging incasseert 4 keer per jaar, eerste week van januari, april, juli en oktober. Het lidmaatschap 

kan per kwartaal worden opgezegd. Wanneer er ingeschreven wordt in een lopend kwartaal, zal dit worden 

verrekend met de incasso in de 1e maand van het nieuwe kwartaal. 

Gezinnen met een laag inkomen kunnen een aanvraagformulier ophalen in het gemeentehuis of op onze website voor 

vergoeding van de contributie via het jeugdsportfonds. 

http://www.kngu.nl/


Ondertekening 
 

Plaats:  Datum:  Handtekening:    
 
 

N.B. door minderjarigen dient de handtekening van één van de ouders gezet te worden. 
 

 
Dit formulier graag per e-mail sturen aan info@svsiddeburen.nlbij de eerst volgende gelegendheid inleveren 

bij de docent of een bestuurslid. 
 

Onderstaande in te vullen door penningmeester. 
 

Kenmerk Machtiging:    

Incassanten ID: NL22ZZZ400264680000 

 

 
Toestemming publicatie foto’s en video’s 

Beste ouder/verzorger, 

Tijdens de sportlessen/uitvoering/optredens/wedstrijden kan het voorkomen dat wij foto’s, video’s maken van 

uw kind(eren). Met foto’s en video’s laten we zien waar we mee bezig zijn. Ook uw zoon/dochter kan op deze 

foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade 

kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het 

belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is 

goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. 

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan 

voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens sportactiviteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op, 

maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op 

internet. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ........................................ dat foto’s en video’s door de 

gymvereniging wel / niet gebruikt mogen worden*: 
 

(*op de website van de vereniging, op sociale-media accounts van de vereniging (Twitter, Facebook)) 
 

 
Datum: .............................................................................. 

 

 
Naam ouder/verzorger: .............................................................................. 

 

 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

mailto:info@svsiddeburen.nl

