
	  

Inschrijfformulier	  c.g.v.	  Alliantie	  -‐	  Schiedam	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Welkom	  bij	  onze	  vereniging!	  
	  
We	  hopen	  dat	  je	  bij	  ons	  een	  prettige	  tijd	  zult	  hebben	  en	  veel	  plezier	  zult	  beleven	  aan	  één	  of	  meer	  van	  de	  door	  ons	  
geboden	  vormen	  van	  vrijetijdsbesteding.	  
	  
Bijgevoegd	  tref	  je	  het	  formulier	  aan	  dat	  betrekking	  heeft	  op	  zowel	  de	  ledenadministratie	  als	  de	  contributiebetaling.	  Het	  
formulier	  dient	  volledig	  te	  worden	  ingevuld.	  Voor	  een	  goede	  administratieve	  afhandeling	  is	  het	  belangrijk	  het	  volgende	  
goed	  te	  lezen.	  

Inschrijfgeld	  en	  Contributiebetaling	  
• Het	  inschrijfgeld,	  inclusief	  de	  eerste	  maand	  les	  bedraagt	  €	  10,=	  en	  wordt	  met	  de	  eerste	  contributiebetaling	  

geïnd.	  De	  contributiebetaling	  gaat	  in,	  afhankelijk	  van	  de	  eerste	  les	  datum.	  Indien	  je	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  
maand	  begint	  met	  lessen,	  dan	  gaat	  de	  contributie	  de	  eerste	  van	  de	  volgende	  maand	  in.	  Begin	  je	  in	  de	  tweede	  
helft	  van	  de	  maand	  met	  lessen,	  dan	  begint	  de	  contributie	  een	  maand	  later.	  Een	  voorbeeld:	  stel	  je	  wordt	  lid	  per	  
5	  januari,	  dan	  begin	  je	  per	  1	  februari	  met	  de	  eerste	  contributie	  betaling.	  Wordt	  je	  op	  23	  januari	  lid,	  dan	  begint	  
de	  contributiebetaling	  op	  1	  maart.	  

• De	  contributie	  kan	  alleen	  per	  automatische	  incasso	  via	  bank-‐	  of	  girorekening	  worden	  voldaan.	  De	  contributie	  
bedragen	  zijn	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  Alliantie,	  www.cgv-‐alliantie.nl.	  De	  contributie	  is	  voordeliger	  
naarmate	  je	  voor	  een	  langere	  periode	  betaalt.	  

• Op	  het	  bijgesloten	  inschrijfformulier	  geef	  je	  Alliantie	  een	  machtiging	  om	  de	  verschuldigde	  contributie	  en	  
inschrijfgeld	  van	  je	  rekening	  af	  te	  schrijven.	  Hier	  geef	  je	  ook	  aan	  of	  je	  per	  kwartaal,	  per	  half	  jaar	  of	  per	  jaar	  wilt	  
betalen.	  Het	  formulier	  moet	  je	  inleveren	  bij	  de	  leiding	  van	  je	  les.	  

• De	  contributie	  inning	  zal	  plaatsvinden	  rond	  de	  4e	  van	  de	  1e	  maand	  vallende	  in	  een	  kwartaal,	  half	  jaar	  of	  jaar.	  
• Alliantie	  verhoogt	  jaarlijks	  de	  contributie	  met	  €	  0,75	  per	  kwartaal.	  Dit	  wordt	  automatisch	  verhoogd	  en	  

geïncasseerd.	  	  
• Ons	  rekeningnummer	  is	  ING	  199452	  ten	  name	  van	  de	  penningmeester	  c.g.v.	  Alliantie	  te	  Schiedam.	  

Opzeggen	  van	  het	  lidmaatschap	  
Opzeggen	  van	  het	  lidmaatschap	  kan	  alleen	  schriftelijk,	  bij	  voorkeur	  per	  e-‐mail	  naar	  contributie@cgv-‐alliantie.nl	  	  
of	  anders	  per	  post	  naar	  het	  volgende	  adres:	  
	  
c.g.v.	  Alliantie	  
Nijhoffplein	  17	  
3123	  NH	  SCHIEDAM	  
	  
Je	  kunt	  niet	  via	  de	  leiding	  opzeggen.	  De	  opzegtermijn	  bedraagt	  één	  maand.	  Er	  wordt	  geen	  contributiegeld	  
terugbetaald,	  dus	  je	  moet	  één	  maand	  voordat	  de	  nieuwe	  contributiebetaling	  ingaat	  opzeggen.	  Na	  het	  opzeggen	  
van	  het	  lidmaatschap	  wordt	  de	  incassomachtiging	  beëindigd.	  

Rotterdampas	  
Leden	  die	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  een	  Rotterdampas	  kunnen	  korting	  op	  de	  contributie	  krijgen	  van	  maximaal	  €25,=,	  
afhankelijk	  van	  hoe	  lang	  je	  lid	  bent	  in	  dat	  jaar.	  Dit	  bedrag	  wordt	  geretourneerd	  na	  de	  laatste	  betaling	  in	  het	  
betreffende	  contributie	  jaar.	  Je	  kunt	  een	  kopie	  van	  de	  Rotterdampas,	  met	  vermelding	  van	  naam	  en	  
Rotterdampasnummer,	  inleveren	  bij	  deze	  inschrijving,	  of	  bij	  de	  leiding	  of	  naar	  het	  postadres	  sturen	  tot	  uiterlijk	  
31	  december.	  

2e	  of	  meerdere	  leskorting	  
Voor	  alle	  leden	  geldt	  een	  contributiekorting	  van	  25%	  per	  extra	  afdeling	  en	  deze	  korting	  geldt	  dan	  voor	  de	  
goedkoopste	  les(sen).	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Namens	  het	  Alliantie	  bestuur	  



 

INSCHRIJFFORMULIER	  
c.g.v.	  Alliantie	  	  
Nijhoffplein	  17	  
3123	  NH	  Schiedam	  
contributie@cgv-‐alliantie.nl	  
	  

Voornaam	  	   ………………………………………………………….	   Lidnummer	   ………….………………	  
(niet	  invullen)	  

Achternaam	   …………………………………………………………. Geslacht	   Man	  	  /	  	  Vrouw	  

Adres	   …………………………………………………………. Postcode	   ………….……………… 

Woonplaats	   …………………………………………………………. Telefoon	   ………….………………	  

Mobiel	   …………………………………………………………. Rotterdampas	   Ja*	  	  	  /	  	  Nee	  

E-‐mail	   …………………………………………………………. Afdeling	   ………….………………	  
(invullen	  door	  leiding) 

Geboortedatum	   …………………………………………………………. Datum	  eerste	  les	   ………….……………… 

Opmerkingen	   …………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………….	  

*	  kopie	  Rotterdampas	  bijvoegen	  	  
Privacy Statement 
c.g.v.	  Alliantie	  behandelt	  persoonsgegevens	  vertrouwelijk	  en	  zorgvuldig	  in	  overeenstemming	  met	  de	  Wet	  Bescherming	  
Persoonsgegevens.	  Je	  gegevens	  worden	  uitsluitend	  gebruikt	  voor	  administratieve	  doeleinden	  binnen	  de	  vereniging	  en	  worden	  niet	  
aan	  derden	  verstrekt,	  met	  uitzondering	  van	  de	  verplichte	  registratie	  bij	  de	  Koninklijke	  Nederlandse	  Gymnastiek	  Bond	  (KNGU).	  
c.g.v.	  Alliantie	  respecteert	  je	  privacy	  en	  indien	  je	  bezwaar	  maakt	  tegen	  publicatie	  van	  foto–	  en/of	  filmmateriaal	  op	  onze	  website	  en	  
overige	  promotiedoeleinden,	  zal	  dit	  niet	  worden	  geplaatst	  of	  zo	  snel	  mogelijke	  worden	  verwijderd.	  

SEPA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DOORLOPENDE	  INCASSO	  MACHTIGING	  
Naam	  	   	   	   :	  c.g.v.	  Alliantie	  	   Adres	   	   :	  Nijhoffplein	  17	   	  
Postcode	   	   :	  3123	  NH	   	   	   Woonplaats	  	   :	  SCHIEDAM	  
Land	   	   	   :	  Nederland	   	   	   Incassant	  ID	   :	  NL40ZZZ403851380000	  
Reden	  betaling	   :	  Contributie	  
	  
Door	  ondertekening	  van	  dit	  formulier	  geeft	  je	  toestemming	  aan	  c.g.v.	  Alliantie	  om	  doorlopende	  incasso-‐opdrachten	  te	  
sturen	  naar	  je	  bank	  om	  een	  bedrag	  van	  je	  rekening	  af	  te	  schrijven	  en	  aan	  je	  bank	  om	  doorlopend	  een	  bedrag	  van	  je	  
rekening	  af	  te	  schrijven	  overeenkomstig	  de	  opdracht	  van	  c.g.v.	  Alliantie.	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ik	  betaal	  contributie	  per:	  
Naam	   	   	   :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   O	   kwartaal	  

Adres	   	   	   :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   O	  	   half	  jaar	  

Postcode	   	   :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   O	  	   volledig	  jaar	  

Woonplaats	   	   :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Land	   	   	   :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

IBAN	  (rekening	  nr.)	   :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Plaats	  en	  datum	   :	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  
Een	  automatische	  incasso	  kan	  pas	  plaatsvinden	  als	  je	  daar	  toestemming	  voor	  geeft.	  Als	  je	  het	  niet	  eens	  bent	  met	  de	  incasso	  kun	  je	  
deze	  laten	  terugboeken.	  Neem	  hiervoor	  binnen	  8	  weken	  na	  afschrijving	  contact	  op	  met	  je	  bank.	  Vraag	  je	  bank	  naar	  de	  voorwaarden.	  
Meer	  informatie	  over	  het	  c.g.v.	  Alliantie	  lidmaatschap	  kun	  je	  vinden	  op	  www.cgv-‐alliantie.nl	  	  

Handtekening	  



 
	  

Oproep	  voor	  vrijwilligers	  
Alliantie	  

	  

c.g.v.	  Alliantie	  Schiedam	  	  
Opgericht	  03-‐11-‐1977	  	  
Aangesloten	  bij	  KNGU	  en	  NCSU	  
	  
Beste	  leden,	  ouders/verzorgers,	  
	  
Veel	  sportverenigingen	  kennen	  een	  verplichte	  vrijwilligersbijdrage.	  Alliantie	  kent	  dit	  niet,	  maar	  dit	  betekent	  niet	  dat	  wij	  zonder	  
kunnen.	  Zowel	  bij	  de	  verenigingsactiviteiten	  als	  het	  onderhoud	  aan	  de	  zaal	  kunnen	  we	  uw	  hulp	  goed	  gebruiken!	  Met	  deze	  brief	  
willen	  wij	  u	  oproepen	  zich	  aan	  te	  melden	  voor	  vrijwilligerstaken	  die	  binnen	  Alliantie	  voorkomen.	  Wij	  zullen	  dan	  -‐	  indien	  nodig	  -‐	  een	  
beroep	  op	  u	  doen.	  	  
	  
Vrijwilligerscommissie	  
Om	  alles	  in	  goede	  banen	  te	  leiden	  willen	  we	  een	  vrijwilligerscommissie	  opzetten.	  De	  belangrijkste	  taken	  voor	  deze	  commissie:	  
- aanspreekpunt	  voor	  alle	  partijen	  voor	  wat	  betreft	  vrijwilligerszaken	  
- opstellen	  van	  vrijwilligersdatabase,	  om	  zodoende	  zicht	  te	  hebben	  wie	  wat	  doet	  binnen	  de	  vereniging	  
- opstellen	  en	  beheren	  planning	  uitvoering	  activiteiten	  
- overzicht	  bewaren	  over	  alle	  activiteiten	  binnen	  de	  vereniging	  
	  
Vrijwilligers	  
Vrijwilligers	  kunnen	  alle	  leden	  of	  ouders	  van	  16	  jaar	  en	  ouder	  zijn.	  Leden	  die	  een	  respectabele	  leeftijd	  hebben	  bereikt	  mogen	  
natuurlijk	  ook	  deelnemen!	  In	  overleg	  is	  er	  altijd	  een	  passende	  taak	  te	  vinden.	  Leden	  of	  ouders/	  verzorgers	  die	  door	  
gezondheidsproblemen	  niet	  alle	  vrijwilligerstaken	  kunnen	  uitvoeren	  kunnen	  dit	  aangeven	  bij	  de	  vrijwilligerscommissie.	  	  
	  
Activiteiten	  
Er	  zullen	  zowel	  terugkerende	  als	  eenmalige	  activiteiten	  in	  een	  seizoen	  plaatsvinden,	  zoals:	  
- bestuurslid	  
- schoonmaken	  kleedkamers	  
- onderhoud	  gymzaal	  
- wedstrijd	  activiteiten	  
- gastvrouw	  tijdens	  wedstrijden	  
- commissie-‐	  of	  bestuursactiviteiten	  
- maken	  van	  wedstrijdverslagen	  
- jubileum	  activiteiten	  
- EHBO	  (indien	  in	  het	  bezit	  van	  een	  EHBO-‐diploma)	  
- redactie	  nieuwsbrief	  
Dit	  is	  slechts	  een	  greep	  uit	  de	  activiteiten	  die	  voorkomen,	  misschien	  heeft	  u	  zelf	  wel	  een	  aanvullend	  idee.	  
Op	  onderstaande	  invulstrook	  kunt	  u	  aangeven	  waar	  uw	  voorkeur	  naar	  uit	  gaat.	  Wij	  nemen	  contact	  met	  u	  op	  wanneer	  we	  uw	  hulp	  
kunnen	  gebruiken.	  Aanmelden	  kan	  per	  e-‐mail	  via	  secretariaat@cgv-‐alliantie.nl,	  door	  het	  strookje	  in	  te	  leveren	  bij	  de	  leiding	  of	  door	  
u	  op	  te	  geven	  via	  de	  website	  www.cgv-‐alliantie.nl.	  	  
Vooralsnog	  willen	  wij	  de	  vrijwilligerstaken	  vrijwillig	  houden.	  
	  
=========================================================================================	  
Naam	  vrijwilliger	  	   	   	   	   	   	   	   	  Ouder	  	   0	   Lid	   0	  
Naam	  lid	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Les	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
E-‐mail	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Telefoon	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Voorkeur*	   technisch	  /schoonmaak/sjouwen/creatief/administratief/bestuur/anders,	  nl.	   _______	  
Opmerkingen	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
*Doorhalen	  wat	  niet	  van	  toepassing	  is,	  meerdere	  opties	  mogelijk	  (graag	  zelfs!) 


