
Verantwoord recreatief bewegen voor jong en oud begint bij WSBF. 

 

 

 

 
AANMELDINGSFORMULIER 

Welkom bij gymnastiekvereniging WSBF, de vereniging met meerdere wedstrijdtoppers! 
WSBF is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en heeft professionele en volledig 
opgeleide leiding voor alle groepen. WSBF is gecertificeerd door de KNGU met het certificaat IK-Gym dat staat 
voor interne kwaliteitsbewaking gymnastiek. Algemene voorwaarden: 

 De contributie wordt vooraf per maand via een automatisch incasso voldaan. 

 Het inschrijfgeld is € 10,00 en wordt gelijk met de eerste contributie betaling geïnd. 

 Het lidmaatschap heeft een minimale duur van 6 maanden. 

 Wedstrijdgelden worden na opgave bij de eerst volgende incasso geïnd. 

 Bij deelname aan wedstrijden is de aankoop van een club trainingspak gewenst. 

 Informatie over de contributiegelden en kosten trainingspak is te vinden op www.wsbf.nl bij ledeninfo 

 Opzegging lidmaatschap vóór 1 januari of 1 juli en dient schriftelijk gemeld te worden bij de ledenadministratie. 
 
Ik meld mij aan voor: 
□ gymnastiek kleuters groep 1 
□ gymnastiek kleuters groep 2 
□ gymnastiek groep 3-4 
□ gymnastiek groep 5-6

□ gymnastiek groep 7,8 en VO 
□ gymnastiek selectie maandag 
□ gymnastiek selectie woensdag 
□ gymnastiek selectie vrijdag

□ ACRO maandag 
□ ACRO dinsdag 
□ ACRO woensdag 
□ ACRO vrijdag 

□ bodyfit 

en wordt lid vanaf (datum):   

Naam:   

Straat:   

Postcode:   Woonplaats:    

Telefoonnr.:   Geb.datum:    

E-mail adres:   

Al eerder lid geweest: □ Nee  □ Ja, lidnummer:   

Zijn er lichamelijke of andere beperkingen waar de leiding rekening mee moet houden:  

□ Nee □ Ja, toelichting:   

  

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, een machtiging aan WSBF om per inschrijfdatum de 
contributie, inschrijfgeld en eventuele wedstrijdgelden automatische af te schrijven van onderstaande 
rekening: 

IBAN-rekeningnummer:
  

Naam en voorletters :   

Datum :     Handtekening : 

Inleveren tijdens een les bij de leiding. 

http://www.wsbf.nl/ledeninfo/ledeninfo.htm
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