
Achternaam :    ……………………………………………………...........................................................................

Voornaam :    ……………………………………………………...........................................................................

Geboortedatum :   ……………………………………………………...........................................................................

Straat + huisnummer :   ……………………………………………………...........................................................................

Postcode + woonplaats :  ……………………………………………………...........................................................................

Telefoonnummer :   ……………………………………………………...........................................................................

Bellen in geval van nood :   …………………………………………………….....     Tel.nr. : .....................................................

E-mailadres :    ……………………………………………………...........................................................................

IBAN :    ……………………………………………………...........................................................................

Naam rekeninghouder :  ……………………………………………………...........................................................................

Datum van ingang :   ……………………………………………………...........................................................................

Zijn er medische aandoeningen die bekend moeten zijn bij de leiding (bijv. epilepsie, astma, hartafwijkingen etc.)? 

Zo ja : ……………………………………………………..................................................................................................................

Bovenstaand lid geeft zich op voor de gymgroep :  (gewenste groep aankruizen) 

          Tuimelaars     Turnen recreatie groep 1

          Smurfkes       Turnen recreatie groep 2

          Dans/Steps & aerobic (woensdag)    Selectie / asp. leden

          Jongens 1      Jongens 2     
        

Geef je ons toestemming voor de plaatsing van foto’s van bovenstaand lid op de website van Dynamyk?

          JA   NEE

Naast de contributie per maand moet 1x per jaar bondscontributie betaald worden. 
Het is elk jaar een ander bedrag. De betaling van de maandcontributie moet u zelf 
regelen via een overschrijving van uw IBAN op de eerste v.d. maand.  
Ons bankrekeningnummer: NL47 RABO 0341 7046 01 

Naast de maandcontributie wordt 1x per jaar de bondscontributie geïnd. Dit bedrag 
wordt per jaar vastgesteld en wordt elk jaar aangepast aan de tarieven van de bond 
(KNGU). In 2023 is dit € 24,00 per kind t/m 15 jaar en € 30,00 voor 16 jaar en ouder. 
Nieuwe leden betalen het aantal kwartalen dat ze lid zijn van de bondscontributie. 
Ook tijdens de vakanties is contributie verschuldigd. Er zijn ook kosten aan de 
wedstrijden verbonden. Deze kosten verschillen per wedstrijd. Voor vragen hierover, 
neem contact op met de betreffende leiding.  Opzeggen van het lidmaatschap kan 
per 1 januari en 1 juli, dit moet minimaal 1 maand van tevoren uitsluitend schriftelijk 
of per e-mail. Meer over opzeggen: dynamyk.nl/lidmaatschap

Contributie per maand: 
 
Jeugdlid tot 18 jaar: € 10,-
18 jaar en ouder: € 15,-
Selectie t/m 15 jaar: € 19,-

Aanmeldformulier lidmaatschap Gymnasiekvereniging Dynamyk

AanmeldFormulier ingevuld inleveren bij: A.Benedictus, J.H.van Aismawei 7, Bitgummole
(mag ook bij de betreffende leiding)

 - - - - - - - - -     - - - - - - - - - - -   Bovenstaand strookje graag inleveren, onderstaande informatie liefst bewaren  - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - -    

https://dynamyk.nl/lidmaatschap

