
SV Turnlust staat voor plezier in bewegen voor jong en oud in verschillende disciplines 
 
Secretariaat: F. Sener:  secretariaat.turnlust@hotmail.com Postadres:  Verheulstraat 59 
Ledenadministratie: J. Vogel  ledenadmturnlust@hotmail.com    3195 TH Pernis 
Penningmeester: R. v.d. Leeden pnmturnlust@live.nl 

Voorzitter: D. Spruijt  voorzitterturnlust@hotmail.com  Website:  www.turnlust-pernis.nl 

 

 

WELKOM BIJ GYMNASTIEK VERENIGING TURNLUST 
 

Wat leuk dat je bij GV Turnlust komt sporten. Wij wensen u een gezellige en sportieve tijd bij GV 
Turnlust. Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en bij de eerstvolgende les in te 
leveren bij de leiding van uw les. Een niet volledig ingevuld aanmeldingsformulier kan niet in 
behandeling worden genomen. 
 
De kosten zijn:  
Inschrijfgeld   €  10,00 eenmalig 
 
Contributie:  
Badminton   €  16,50 per maand    
Total Body Work Out  €  20,00 per maand   
Powergym Pernis  €  26,00 per maand  
Bungee Super Fly  €  31,00 per maand 
 
Combinatie lessen: 
Powergym + Powergym   € 42,00 per maand 
Powergym + Bungee Superfly  € 47,00 per maand 
Powergym + Total Body Work Out  € 37,00 per maand 
Bungee superfly + Bungee superfly  € 52,00 per maand 
Bungee superlfy + Total Body Work Out  € 42,00 per maand 
   
 
De contributie wordt in de laatste week van de maand, via automatische incasso, van uw rekening 
afgeschreven. U betaalt bij ons achteraf.   
Het inschrijfgeld wordt eenmalig afgeschreven in het eerste half jaar.  
Wijzigingen en stopzettingen dient u zelf te regelen.  
De contributie voor Total Body Work out, Badminton en Bungee superfly is berekend op 40 weken les en 
verdeeld over 12 maanden. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.  
De contributie voor Powergym is berekend op 44 weken les en verdeeld over 12 maanden. De 
kerstvakantie en zomervakantie zijn er geen lessen. 
 
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk met het daarvoor bestemde 
beëindigingsformulier. U kunt het beëindigingsformulier van onze website (www.turnlust-pernis.nl) 
downloaden of het formulier bij de leiding van de les opvragen. U kunt uitsluitend opzeggen door het 
ingevulde formulier te mailen naar ledenadmturnlust@hotmail.com of op op te sturen naar het 
secretariaat.  
Let op! Opzeggen gaat per de 1e van de maand. Hou bij het opzeggen rekening met een opzegtermijn 
van één maand. U ontvangt een bevestigende mail als wij uw beëindigingformulier hebben ontvangen.  
Vul daarom duidelijk uw email adres in. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank en veel sport plezier. 
 
Bestuur en Leiding van GV Turnlust Pernis 
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Aanmeldingsformulier GV Turnlust 

 
Voornamen voluit: ______________________________________________________________________________ 
 
Roepnaam:   ___________________________________________________________________________________ 
 
Achter naam: __________________________________________________________________________________ 
 
Voorletters:______________ Geslacht*: man/vrouw   Geboorte datum: ___________________________________ 
 
Adres: _________________________________________________  Postcode: ______________________________ 
 
Woonplaats: ____________________________________________  
 
Telefoonnr: ___________________________________   Mobiel: _________________________________________  
 
Email adres**:  _________________________________________________________________________________ 
 
 
Opmerkingen/medisch: (Het niet opgeven van beperkingen kan leiden tot ongewenste situaties) 
 
 

  
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
** Belangrijke informatie wordt door GV Turnlust Pernis via mail gecommuniceerd. Als u uw e-mail niet opgeeft, dan kunnen 
wij u niet op de hoogte houden van belangrijke informatie.  
 
Uw mobiele telefoonnummer wordt toegevoegd in de app van de groep waar u sport, zodat wij u op de hoogte kunnen 
houden van informatie over de lessen (zoals b.v. uitval van een les, of andere belangrijke informatie) 
 
Ik meld mij aan voor de groep: (aankruisen wat van toepassing is): 
 
0 Total Body Work Out  Maandag 19:00-20:00 uur 
0 Powergym  Pernis  Maandag 20:00-21:00 uur 
0 Powergym Pernis  Woensdag 20:00-21:00 uur  
0 Badminton    Maandag 21.00-22.00 uur  
0 Bungee Super Fly  Dinsdag 19:45-20:45 uur 
   
     
Inschrijfdatum: ______________________________________________________  
 
 
Met ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de inschrijving, huisregels, statuten en 
huishoudelijk reglement van GV Turnlust Pernis (gepubliceerd op www.turnlust-pernis.nl), daarnaast volgt u ten alle tijden de 
aanwijzingen van de trainer op.  
 
 
Datum: ____________________________________ Plaats: ______________________________________ 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZOZ om in te 
vullen! 

    

http://www.turnlust-pernis.nl/


TOESTEMMINGSVERKLARING GEBRUIK FOTO EN VIDEO  
 
Ondergetekende verklaart hierbij wanneer er wel of geen foto’s en/of video opnames van zijn/haar kind(eren) 
mogen worden gepubliceerd op de onderstaande social media kanalen van de vereniging en andere website(s) : 
 

 Wel Alleen na toestemming Nooit 
Website GV Turnlust □ □ □ 

Facebook □ □ □ 

YouTube □ □ □ 

Instagram □ □ □ 

Wat is er aan de hand 
in Pernis 

□ □ □ 

Krant □ □ □ 
Aankruisen wat van toepassing is 
   
 

Achternaam kind Voornaam kind Geb. datum kind Groep 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Ondertekend op (datum): _____--_____--_____ 
 
 
Naam vader / moeder / verzorger: _________________________________  
 
 
Handtekening: (jonger dan 18 ouders/verzorger tekenen) 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
U kunt dit formulier inleveren bij het secretariaat of mailen naar ledenadmturnlust@hotmail.com.   
 

 
ZOZ om in te vullen! 
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MACHTIGING DOORLOPENDE AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Met het ondertekenen van deze machtiging geeft u Turnlust Pernis toestemming om 1x inschrijfgeld 
en doorlopend contributie af te schrijven.  
 
Let op!  
Voor de sportactiviteiten in de eerste maand ontvangt u separaat (via de mail) een betaalverzoek.  
 
Rekening nummer (IBAN): 
 

 
 
 
 

Voor -en achternaam Rekeninghouder: _______________________________________________________________ 
 
Adres: ____________________________________________________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats: __________________________________________________________________________ 
 
Datum: _____________________________________   Plaats:______________________________________ 
 
Handtekening rekeninghouder:  

 
_____________________________________________________________________ 
 
Belangrijk voor u!                                                                                                                          
U machtigt Turnlust Pernis om doorlopend een bedrag af te schrijven van uw rekening totdat u het lidmaatschap van u of 
uw kind opzegt. Het bedrag wordt rondt de 26ste van de maand van u rekening afgeschreven. Met het ondertekenen van 
de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. U bent dus bekend met het feit dat u, indien niet akkoord 
met de afschrijving, de afschrijving binnen 30 dagen kunt herroepen door uw eigen bank hiertoe een opdracht te geven. 
Bedenk wel dat uw betalingsverplichting ten opzicht van Gymnastiek Vereniging Turnlust blijft bestaan!  

                  

 
 
 
 

 
Dit formulier kunt u, indien volledig ingevuld en voorzien van een handtekening inleveren bij de leiding of mailen 
naar ledenadmturnlust@hotmail.com. Als hij is ontvangen krijgt u een bevestiging. Blijft deze uit informeer dan 
even bij ledenadministratie.  
 
Let op! Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 

 

 


