Let op:
Dit inschrijfformulier is niet automatisch verzonden naar T&P Sport. Sla dit formulier op en stuur deze naar
info@tenpsport.nl. Ook kunt u het formulier uitprinten en afgeven bij de leiding.

T&P Sport
Burg. Dittersstraat 29
6658 BS Beneden Leeuwen
k.v.k. 72863064
IBAN: NL49 RBRB 0709 9604 84
www.tenpsport.nl

Inschrijfformulier
Naam

M/V

Geboortedatum

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon

Mobiel

E-mail
Datum eerste les
Medische bijzonderheden*
* Alleen welke eventueel invloed hebben op het lesgeven (astma, autisme, hartkwalen, etc)

Ik schrijf mij in voor:
Ouder/Peuter Gym (1 tot 3½ jaar)

(Volwassene) Turnen (1 uur)

Kleutergym (3/4 tot 6 jaar)

Start selectie turnen (1½ uur)

Zummania dance

Turnen (2½ uur)

Freerun

Wedstrijd turnen 6 tot 10 jaar maandag + zaterdag (3½ uur)

Kracht/Conditie training

Wedstrijd turnen woensdag (10+) + zaterdag (4½ uur)

MultiSport

De ondergetekende verklaart hierbij zich in te willen schrijven bij T&P Sport
Datum

Plaats

Handtekening lid of -bij minderjarigheid- de handtekening van de ouder/verzorger

Naam in blokletters
Dit formulier volledig ingevuld afgeven bij de leiding
De contributie wordt door u zelf aan het begin van het kwartaal aan ons overgemaakt.
U krijgt hiervoor een rekening via de E-mail.

Toestemmingsverklaring
Voor een goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke.
Wij willen onder andere onze vereniging promoten via diverse (social) media en behaalde resultaten
publiceren.
Met dit formulier vragen wij u, in het kader van de AVG, toestemming om ook uw gegevens hiervoor te
gebruiken.
Met dit formulier geef ik, ondertekende, T&P Sport toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef T&P Sport toestemming om:
-

Mijn gegevens op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst
en/of vrijwilligersactiviteiten.
JA

-

Mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die noodzakelijk zijn om in wedstrijdverband of
andere verbanden te sporten.
JA

-

Beeldmateriaal zoals foto’s/filmpjes van mij op de website van T&P Sport, KNGU, apps,
(social)media, kranten en huis aan huisbladen te (laten) publiceren.
JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

-

Mijn contactgegevens na beëindiging mijn lidmaatschap te bewaren om mij te kunnen benaderen
voor bijvoorbeeld een reünie of andere bijzondere gebeurtenis.
JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik mag mijn toestemming op ieder moment intrekken.
LET OP: In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, dient deze verklaring
eveneens door een ouder/verzorger ondertekend te worden.
Naam
Geboortedatum
Datum
Handtekening lid of -bij minderjarigheid- de handtekening van de ouder/verzorger

Naam in blokletters

T&P Sport bewaart deze toestemmingsverklaring in de ledenadministratie.

Informatie bewaarformulier T&P Sport
Bewegen bij T&P Sport
Bij T&P Sport kan op allerlei niveaus en in verschillende leeftijdscategorieën gesport worden onder
begeleiding van deskundige leiding. Om de bewegingsmotoriek al vroeg te stimuleren, kunnen peuters
samen met een volwassene bewegen en kleuters kunnen starten met gymmen en turnen. Vanaf ongeveer 7
jaar kunnen kinderen beginnen met het echte turnen, waarmee naar wedstrijden wordt toegewerkt, of ze
kunnen kiezen voor Freerunning, Zummania of MultiSport. In al deze takken van sport staat bewegen met
plezier voorop. Ook volwassenen zijn van harte welkom om de beginselen van het turnen onder de knie te
krijgen of lang vergeten turn capaciteiten op te roepen bij het (Volwassenen) Turnen, of om los te komen bij
Zummania, in teamverband te sporten tijdens de MultiSport of aan zichzelf te werken tijdens de Kracht en
Conditie training.
De turngroepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en niveau. U kunt een kijkje nemen op de website om
te zien hoe de indeling is en op welke dag er wordt getraind. Kijk hiervoor op www.tenpsport.nl.
Het kan zijn dat er tijdens het seizoen een nieuwe indeling komt en dat leden in de turngroepen doorstromen
naar een andere leeftijdsgroep, lesdag of lestijd. We werken met een maximale aantal leden per groep,
hierdoor kan het voorkomen dat een leden op de wachtlijst worden geplaatst.
Vakanties
De eerste zaterdag van de vakantie wordt er nog gesport, de zaterdag(en) daarop wordt er niet gesport. De
vakanties staan op de website vermeld.
Aanmelding
Aanmelden gebeurt door middel van een inschrijfformulier. Deze dient uiterlijk na twee proeflessen
ingeleverd te worden. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden en kan ingeleverd worden bij de
leiding. U kunt het inschrijfformulier ook online invullen. Deze wordt dan automatisch verstuurd naar
info@tenpsport.nl en naar uzelf.
Contributie
De contributie wordt per kwartaal berekend.
De kwartalen zijn als volgt ingedeeld:
1ste kwartaal: januari - februari - maart
2de kwartaal: april - mei - juni
3de kwartaal: (juli - augustus)* - september
4de kwartaal: oktober - november - december
* De vakantie maand kan wisselen i.v.m. schoolvakantie. De zomervakantie wordt niet gefactureerd.

U krijgt een factuur voor de contributie via de e-mail.
Wijziging of opzegging
Opzegging is uitsluitend schriftelijk of digitaal (per email) mogelijk. Per kwartaal is het mogelijk om op te
zeggen. De opzegging geldt dan voor het volgende kwartaal.
Bestuur en activiteitencommissie
Als u interesse hebt onze vereniging te ondersteunen door deelname aan het bestuur of
activiteitencommissie dan horen we dit graag. Ook wordt het zeer op prijs gesteld als u mogelijkheden hebt
om incidenteel ondersteuning te bieden bij activiteiten. Activiteiten die door T&P Sport worden georganiseerd
zijn onder andere; Sinterklaasviering, buurt jutten, onderlinge wedstrijden, en de uitvoering.
KNGU
T&P Sport is aangesloten bij de KGNU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).

