
Inschrijving KvK nr. 12067777 Inschrijfkosten nieuw lid: €10 

Invullen, printen en ondertekenen. Dan scannen en e mailen naar:

 Gymnastiekvereniging Ledenadministratie@hosema.nl of afgeven bij de sportleiding 

             HoSeMaHOSEMA

Horst Sevenum Maasdorpen

zie voor recente info: www.hosema.nl

AANMELDINGSFORMULIER  (AMF)

PEUTERGYM (2 tm 4 jaar)

Voornaam: Lessen parallel met schoolvakanties

Achternaam: о Woensdag 9-10u Sevenum (zonder ouders)

Geboortedatum: о Zaterdag 830-930 (met ouders)

Geslacht: о Zaterdag 930-1030 (met ouders)

DANS-STREETDANCE Contributie €57,50 plus €11,30 (afdracht KNGU) per half jaar  

Lessen parallel met schoolvakanties KLEUTERGYM (groep 1+2: 4 tm 6 jr.)

о STARS  vrijdag 1600-1700 Sevenum (va gr3) Lessen parallel met schoolvakanties

о MOVES  vrijdag 1700-1800 Sevenum о Zaterdag 10.45-11.45u Sevenum

о FANTASTICS/ENERGY  vrijdag 1700-1800 Sevenum Contributie €57,50 plus €11,30 (afdracht KNGU) per half jaar

TURNKIDS RECREANTEN

Contributie €57,50 plus €11,30 (afdracht KNGU) Lessen parallel met schoolvakanties

 per half jaar voor 1u in de week training о TKS01 Zaterdag 11.45-12.45u Sevenum 6/7 jaar (va gr3 en 6 j)

о TKS02 Zaterdag 1300-1400u Sevenum 7/9 jaar
BEWEEG HELDEN о TKS03 Zaterdag 1400-1500u Sevenum 10 jaar en ouder

Lessen parallel met schoolvakanties о FitMix Zaterdag 1500-1600u Sevenum klas 2 en hoger VO

о Maandag 1530-1630u Horst (gr5 tm8) о TKH01 Dinsdag 18.15-19.15u Horst 6/7 jaar (va gr3 en 6 j)

Contributie €57,50 plus €11,30 (afdracht KNGU) per half jaar о TKH02 Dinsdag 19.15-20.15u Horst 8/9 jaar en ouder

  Adres: Contributie €57,50 plus €11,30 (afdracht KNGU) per half jaar  

Postcode en Woonplaats: FREERUNNING

Telefoonnummer: Lessen parallel met schoolvakanties

Mobielnummer: о FRS01 Vrijdag 19.00-20.15u Sevenum 10/13 jaar

Email-adres: о FRS02 Vrijdag 20.15-21.30u Sevenum 14/18 jaar

Ander email-adres: о FRKIDS Zondag 9.30-10.30u Horst 6/9 jaar

Bij ongeval waarschuwen: о FRH01 Zondag 10.30-11.45u Horst 10/13 jaar

Ander telefoon-of mobielnr: о FRH02 Zondag 11.45-13.00u Horst 14/18 jaar

Opmerking: Contributie €90 plus €11,30(afdracht KNGU) per half jaar

bij 1,25 uur les per week     OF

€65 plus €11,30 per half jaar bij 1 uur les per week 

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA

Naam incassant: Gymvereniging HOSEMA

Adres: Van Bronckhorststraat 50 (secretariaat)

Postcode: 5961 SM               Horst aan de Maas in te vullen door HOSEMA

Incassant ID: NL67ZZZ120677770000 Kenmerk machtiging:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymvereniging HOSEMA

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

HOSEMA verschuldigde bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de

opdracht van Gymvereniging HOSEMA. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met voorwaarden en richtlijnen van HOSEMA.

IBAN-nummer:

Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Maak een afdruk, Plaats:

Handtekening rekeninghouder: ◄ zet dan daar uw Datum:

  handtekening svp

Deze machtiging komt bij het schriftelijkof via e-mail, opzeggen van het lidmaatschap van HOSEMA automatisch te vervallen.

HARTELIJK DANK VOOR DE AANMELDING! 

Maak een afdruk, onderteken in het vak 'Handtekening rekeninghouder:' en stuur het formulier (i.v.m. uw handtekening) naar:
Of geef het af aan de sportleiding!
N.B. u kunt het ondertekende  formulier ook scannen en het resultaat (.JPG of .PDF) als bijlage
bij een emailtje meesturen naar: ledenadministratie@hosema.nl
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