
Welkom bij GTV Argos!

We hebben een aantal gegevens van je nodig voor onze leden- en 
contributieadministratie. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij met jouw 
gegevens omgaan. Jouw persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend 
voor verenigingsgerelateerde activiteiten worden gebruikt en worden met uitzon-
dering van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) niet aan derden 
verstrekt.

Persoonlijke Gegevens

Achternaam:

Roepnaam: 

Voorletters:

 jongen  meisje

Geboortedatum

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer moeder:

Telefoonnummer vader:

Emailadres:

Inschrijfdatum:

Bijzonderheden omtrent de gezondheid:

Lesgroep/tijd: 

Optioneel: tweede emailadres

Emailadres:

http://gtv-argos.nl/cms/index.php/info/avg


Aan het lidmaatschap van GTV Argos zijn de volgende kosten verbonden:
•	 Eenmalig inschrijfgeld van € 17,50,-
•	 Contributie ten bate van de club, voor recreanten is dit € 180,- per jaar. Dit bedrag wordt in vier termijnen 

van € 45,- geïncasseerd. Voor leden die twee soorten lessen volgen (turn- en springles) geldt dat de  
tweede les € 35,- per kwartaal kost. Het jaarbedrag is gebaseerd op 1 uur training per week inclusief de 
uitval van trainingen die in de vakantie vallen.  
Let op: de les van de kleuters en de ouder- peutergroep duurt maar 45 minuten. Dit compenseren we 
door bij deze groep de jaarlijkse bondscontributie van de KNGU niet te incasseren.

•	 Bondscontributie die door de KNGU wordt uitgeschreven. Deze bedraagt voor leden tot 16 jaar € 23,80 
per kalenderjaar en voor leden vanaf 16 jaar € 29,40.

•	 Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden (dit is niet verplicht voor recreanten, maar wel leuk) is het  
nodig	een	wedstrijdpakje	aan	te	schaffen.	Meer informatie over het turnpakje vindt u hier.

•	 Voor de jaarlijkse Bommelerwaardcup wordt een kleine bijdrage gevraagd, deze wordt apart  
geïncasseerd. Deelname aan deze wedstrijd is niet verplicht.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal drie maanden. Opzeggen kan alleen schriftelijk  
(secretariaat@gtv-argos.nl). Een opzegging moet uiterlijk één maand voor het eind van het kwartaal binnen 
zijn (30 november, 28 februari, 31 mei of 31 augustus). 

Toestemming voor machtiging:

 Ja, ik machtig GTV Argos te Zaltbommel om eenmalig € 17,50,- inschrijfgeld af te schrijven. 
 Daarnaast machtig ik GTV Argos om contributie en bondscontributie af te schrijven. Afschrijving van 
 de contributie vindt plaats op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De bondscontributie wordt 1 januari 
 afgeschreven.

Heeft u vragen over de afgeschreven contributie? Mail dan naar penningmeester@gtv-argos.nl

Datum:

Plaats:

Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats

IBAN:

http://gtv-argos.nl/cms/index.php/info/turnkleding


Toestemmingsverklaring in verband met de privacy

 Ja, ik geef GTV Argos toestemming om de op dit formulier vermelde persoonsgegevens op te slaan en 
 te gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Verwerking persoonsgegevens 
GTV Argos verwerkt persoonsgegevens van haar leden en van ouders/verzorgers van haar minderjarige leden 
ten behoeve van haar administratie. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het berekenen, vastleggen en in-
nen van contributiegelden, dan wel communicatie vanuit GTV Argos naar haar leden.
Uitzondering op deze noodzakelijke gegevens vormen foto- en/of videomateriaal. Hiervoor kunt u hier onder 
al dan niet toestemming geven.

Vrijstelling besluit Wet Bescherming Persoonsgegevens – hoofdstuk 2, artikel 3 lid 7
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de be-
trokkene te kennen heeft gegeven dat hij/zij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de per-
soonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website 
worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Daarnaast geef ik, ondergetekende, 
 Wel Geen
toestemming om foto- en/of videomateriaal van de bij de algemene gegevens vermelde persoon op de site 
van GTV  Argos te plaatsen.  

 Wel Geen
toestemming om foto- en/of videomateriaal van de bij de algemene gegevens vermelde persoon op sociale 
media (waaronder Instagram en Facebook) van GTV Argos.

 Wel Geen
toestemming voor het maken van videobeelden voor trainingsdoeleinden tijdens de lessen. Deze videobeel-
den	worden	gebruikt	ten	behoeve	van	de	efficiëntie	van	de	les	door	gebruik	te	maken	van	video-analyse.	De	
beelden zullen slechts zo lang bewaard worden als strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.

Ondertekening (door ouder indien lid jonger is dan 18 jaar)

Naam: 

Datum:

Plaats: 

We willen u vragen dit formulier volledig ingevuld te maillen naar secretariaat@gtv-argos.nl
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