Aanmeldingsformulier
Persoonlijke gegevens
Geslacht:

Man

Vrouw

(dd-mm-jj)

Geboortedatum:

Voornaam:

Initialen:

Achternaam:
Huisadres:
Woonplaats:

Postcode:

E-mailadres:

Telefoon:

Meldt zich aan als (kruis gewenste vorm aan)
Spelend senior-lid / contributie 220 euro per jaar
Speelt in principe zo veel mogelijk wedstrijden in een seizoen (competitie – Twenty20 – vriendschappelijk).

Six-pack senior-lid / contributie 125 euro per jaar
Speelt in principe 3-6 competitiewedstrijden per seizoen, overige naar behoefte en op uitnodiging.

Student-lid (>18) / contributie 125 euro per jaar
Als spelend senior-lid, echter lid dient aantoonbaar een voltijds dagopleiding te volgen.

Jeugdlid Competitie (<18) / contributie 100 euro per jaar
Competitie, trainingen en vriendschappelijke wedstrijden.

Jeugdlid Tip & Run (<18) / contributie 60 euro per jaar
Trainingen en vriendschappelijke wedstrijden.

Jeugd aspirant-lid U7 (<7) / bijdrage 40 euro
Bal- en spelvaardigheidstrainingen

Niet-spelend lid / contributie 80 euro per jaar
Donateur voor een bedrag van

euro per jaar (minimaal 35 euro)

Opmerkingen
Retourneren
formulier:
Betaling na
ontvangst
factuur:
Opzegging:

E-mail: ingevuld, ondertekend en gescand naar secretariaat@gccolympia.nl.
Post: ingevuld en ondertekend naar Secretaris GCC Olympia, p/a Woudestein 18, 2804 GN Gouda.
Persoonlijk: ingevuld en ondertekend overhandigen aan een bestuurslid of jeugdleider.
Contributie of donatie dient voor 1 mei van het kalenderjaar te zijn voldaan.
Bij aanmelding na 1 mei: betaling binnen 4 weken na aanmelding. Bij aanmelding na 1 juli zijn nieuwe leden 50% van de
vermelde contributie voor het lopende jaar verschuldigd (uitgezonderd six-pack lidmaatschap).
Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap of donateurschap voor het nieuwe jaar kan uitsluitend schriftelijk voor
15 februari van dit nieuwe jaar. Opzeggen of wijzigen kan per e-mail aan secetariaat@gccolympia.nl of per post aan
Secretaris GCC Olympia, p/a Woudestein 18, 2804 GN Gouda.

Ondertekening
(bij kinderen <18 jaar graag handtekening ouder of verzorger)

GCC Olympia
www.gccolympia.nl
secretariaat@gccolympia.nl

veldadres:
Groenhovenpark 3A
2803 PH Gouda

Datum:

postadres:
Woudestein 18
2804 GN Gouda

(dd-mm-jj)
overige gegevens:
bank (IBAN): NL98 INGB 0004 4758 73
KvK nr.: 40465234

