
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 

 

 

Wijzigingsformulier GV Turnlust  

Doormiddel van dit formulier kunt u lessen en of gegevens wijzigen. De contributie van een leswijziging gaat 
altijd in op de eerste van de eerst volgende maand. Vul altijd voor en achternaam lid in en verder hoef er alleen 
de verandering die plaats heeft gevonden of gaat vinden ingevuld worden. 

Voor en achternaam lid: ________________________________________________________________ 

Wijziging in adresgegevens (invullen indien van toepassing)  

Adres: ______________________________________________________________________________ 

Postcode: _________________________   Woonplaats: ______________________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________________ 

Telefoonnr:_________________________________   Mobielnr.:_______________________________ 

 
Wijziging in lesdagen/groepen (Invullen indien van toepassing. Geef de volledige oude en nieuwe situatie op!) 
(veranderingen gaan altijd de eerste van de volgende maand in. 
 
Wijzigingsdatum:_______________________________________________________________________ 
 
Oude situatie 
 
Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________ 

Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________  

Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________ 

Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________  

Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________  

 
Nieuwe situatie 
 
Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________ 

Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________  

Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________ 

Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________  

Lesdag: _______________________ Lestijd: _________________________ Groep: _______________________  
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Wijziging rekeningnummer voor doorlopend incasso (invullen indien van toepassing!)                                                                                                                                                      

 

MACHTIGING DOORLOPENDE AUTOMATISCHE INCASSO 

 

Met het ondertekenen van deze machtiging geeft u Gymnastiek Vereniging Turnlust Pernis toestemming 

doorlopend: per maand de gewijzigde contributie af te schrijven van uw rekening. 

 

 

Rekening nummer (IBAN): _________________________________________________________________ 

 

Voorletters en achternaam Rekeninghouder: ____________________________________________________ 

 

Datum: ________________________________ Plaats : _________________________________________ 

 

Handtekening rekeninghouder: ______________________________________________________________ 

 

Belangrijk voor u!                                                                                                                          
U machtigt Gymnastiek Vereniging Turnlust Pernis om doorlopend een bedrag af te schrijven van uw rekening totdat u 
het lidmaatschap van u of uw kind opzegt. Het bedrag word 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 opzichte  van Gymnastiek Vereniging Turnlust 
blijft bestaan!  

 

 
Met het ondertekenen van het wijzigingsformulier verklaart u akkoord te gaan met de wijzigingen, de Statuten,     
het Huishoudelijk Reglement en Algemene Huisregels van GV Turnlust.  
(Documentatie is te vinden op www.turnlust-pernis.nl).  
 

Datum: _______________________________________  Plaats: _______________________________________ 

Handtekening lid: (indien minderjarig handtekening ouder/voogd)  

 
 
 
 
Dit formulier kunt u, indien volledig ingevuld en voorzien van een handtekening inleveren bij de leiding of mailen 
naar ledenadmturnlust@hotmail.com. 
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