
 

 
Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging 

Kracht & Vlugheid 
Zaandam 

Opgericht 1917 

Inschrijfformulier 
 
Ondergetekende, 
 

Naam  
Adres  
Postcode  Plaats: 
Telefoon  
E-mailadres  

 
geeft op als  lid van de C.G.S.V Kracht & Vlugheid: 

 
 zichzelf geboortedatum:  
  
 dochter/zoon naam:  

 geboortedatum:  
 

 Ondergetekende machtigt Kracht & Vlugheid via een doorlopende  
machtiging tot inning van de contributie.  

 Ondergetekende betaalt via nota. Hiervoor geldt een toeslag van € 2,50  
 per nota. 

 
Door ondertekening van dit formulier geef ik Kracht & Vlugheid toestemming  
om gegevens over mij te verwerken. 
 
Plaats en datum Handtekening 
 
 
 
 

 

De C.G.S.V Kracht & Vlugheid hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  
Onze “Privacyverklaring” vindt u op de website krachtenvlugheid.nl. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
In te vullen door leiding: 

Lesnummer Datum 1ste les Naam leiding 
   

 

  
DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA 

 
Naam  C.G. en S.V Kracht & Vlugheid 
Adres  Paardenkamp 20 
Postcode 1541 XP   
Woonplaats Koog aan de Zaan, Nederland 
Incassant ID NL31ZZZ406177620000 
 
 
Reden betaling: Contributie 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de CG- en SV 
Kracht & Vlugheid om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CG- 
en SV Kracht & Vlugheid. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam  
Adres  
Postcode  Plaats: 
Land  
IBAN  

 
Plaats en datum Handtekening 
 
 
 
 

 

 
De contributie is per kwartaal en bedraagt m.i.v. 1-4-2018: 

Jeugdleden t.m 16 jaar € 32,50 Lid van 2de les, korting € 4,50 
2de en/of 3de les jeugdlid € 17,00 Selectie Jeugd € 70,00 
2de jeugdlid uit één gezin € 27,00 B-Selectie € 45,00 
Leden vanaf 17 jaar € 37,50 Senior Selectieleden € 75,00 
(Groot-)ouder & (klein-)kind € 37,50 Free Running, strippenkaart € 40,00 

Inschrijfgeld t/m 16 jaar € 5,-, vanaf 17 jaar € 7,50 
 

 
De C.G.S.V Kracht & Vlugheid hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  
Onze “Privacyverklaring” vindt u op de website krachtenvlugheid.nl. 
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