
 

Versie 2018. 2TURN – Rotterdam verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van de vereniging, te 
vinden op onze website www.2turnrotterdam.nl.   

 

AANMELDINGSFORMULIER 

1. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier dient te worden ingeleverd tijdens de eerste les (na 

de proeflessen) bij de trainer. 

2. Bij inschrijving is eenmalig een inschrijfgeld van € 20,00 voor sportbond KNGU verschuldigd. Elk 

lid van 2TURN is automatisch ook lid van de KNGU. Dit inschrijfgeld wordt geïnd bij de eerste 

contributiebetaling. 

3. Betaling van de contributie geschiedt per kwartaal bij vooruitbetaling. Ieder kwartaal wordt voor de 

inning van de contributie een factuur gestuurd per e-mail. 

4. Als er betalingsproblemen zijn, kunt u contact opnemen via penningmeester@2turnrotterdam.nl. 

Binnen de gemeente Rotterdam zijn er meerdere mogelijkheden voor financiële ondersteuning. 

Indien nodig wordt samengewerkt met een incassobureau. 

5. Tijdens de lessen is het verplicht om een turnpakje dragen. Tijdens wedstrijden is het 

verenigingspakje verplicht. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de trainer. 

6. Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal te 

gebeuren. Uitschrijven gebeurt per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De opzegging is definitief 

na een ontvangstbevestiging. De opzegging kunt u sturen naar: Postbus 28214, 3003 KE 

Rotterdam of naar ledenadministratie@2turnrotterdam.nl. 

7. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u dat uw kind geen ziekte of gebrek 

heeft waarvan de trainer op de hoogte moet zijn om verantwoord les te kunnen geven. 

8. Plaatsing in een selectiegroep gebeurt op initiatief van de trainers. 

9. Ouders en verzorgers zijn verplicht om jaarlijks hand- en spandiensten voor de vereniging te 

verrichten. 

10. 2TURN - Rotterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of diefstal 

van eigendommen van een lid. 

 

NB: Deze informatie vindt u ook op de website van 2TURN – Rotterdam, www.2turnrotterdam.nl  

  

Voor- en achternaam:     ______________________________________   M / V 

Adres:     ______________________________________ 

Postcode / woonplaats:   ______________________________________ 

Telefoonnummer / gsm:    ______________________________________ 

Geboortedatum:   ______________________________________ 

E-mailadres (in blokletters) :  ______________________________________ 

 

Hoe bent u bij 2TURN - Rotterdam terechtgekomen? (bijvoorbeeld via website, school, vriend(in) of 

anders):   

 

Datum:     ______________________________________ 

 

Handtekening ouder / verzorger: ______________________________________ 

 

In te vullen door de train(st)er : 
 
 Trainingsdag  

Trainingstijd  

Zaal  

Datum  
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