Sportvereniging Dynamica Pekela
Welkom als lid bij onze vereniging.
U of uw kind heeft zich aangemeld als lid bij onze vereniging. Wij heten u van harte welkom. Voor het lidmaatschap vragen wij u
onderstaande strook volledig ingevuld in te leveren bij de leid(st)er/train(st)er.
Bestuur
Indien u vragen, ideeën of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij een van de onderstaande bestuursleden. Voor de verschillende
activiteiten die wij organiseren, zoeken wij regelmatig ondersteuning. Als het u leuk lijkt om een bijdrage te leveren als
vrijwilliger, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met een van de bestuursleden.
Voorzitter
Penningmeester
Secretariaat
Lid
Lid

tel: 0597 – 645840
tel: 0597 – 618591

Albina Rosema
Katrien Vermeulen
Liesbeth Jonker
Esmaralda Luth
vacant

Contributie
De basiscontributie bedraagt per maand per 45 min. training per week tot 21 jaar € 9,- , voor leden vanaf 21 jaar is dit € 9,50
Voor volleybal geldt een tarief van € 9,- per maand voor 2 uren training per week.
Voor alle contributiebedragen kijk op onze website www.svdynamica.nl
Voor betaling van de contributie ontvangt u per kwartaal een nota. Tevens treft u hierop een extra bedrag aan voor de
bondscontributie, dit geldt niet voor de leden die alleen volleybal doen. De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks
vastgesteld door de bond.
Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail naar ledenadministratie@svdynamica.nl . Opzeggen kan per
kwartaal, dus per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en dient minimaal 1 maand voor aanvang van het kwartaal te gebeuren.
Ledenadministratie

Katrien Vermeulen

tel: 0597 – 618591

____________________________________________________________________________________________________
Aanmeldingsformulier lidmaatschap SV Dynamica Nieuwe Pekela / Oude Pekela *
Gymnastiek / Combigym / Instapturnen / 55+ en 60+Gymnastiek / Volleybal / Acrogym / Selectieturnen / Freerunning /
Gym&spel&freerunning / Dans / Recreatief acrogymnastiek *
Trainer : Petra / Henriëtte / Natasja / Berend / Rick / Elien *
Trainingsdag: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag / zaterdag*
Onderstaand lid heeft er wel / geen * bezwaar tegen dat foto’s of filmpjes van hem / haar * op de website van
SV Dynamica worden geplaatst.
* doorhalen wat niet van toepassing is
Ondergetekende geeft zich op als lid / geeft zoon of dochter op als lid van de SV Dynamica.

Naam (roepnaam, achternaam en voorletters)…………………………………………………………………………
Geboortedatum:………………………………… ………………

Adres:………………………………………………

Postcode:…………………………………………………………

Woonplaats:………………………………………

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

E-mailadres:………………………………………

Ingangsdatum lidmaatschap:………………………………….

Handtekening…………………………………….

