
Bevestigingsformulier online inschrijving 
als lid bij NGV Excelsior
(lever deze brief z.s.m. na online inschrijving in bij de leiding)

Spelregels rondom het lidmaatschap:
De eerste twee lessen zijn gratis. Betalingen gaan alleen via automatische incasso. 
De contributiebedragen kunt u vinden op onze website of opvragen bij de leiding.
Inschrijvingen worden alleen gedaan wanneer u het volledige inschrijfformulier ingevuld hebt. 
Het inschrijfgeld bedraagt €8,- welke gelijktijdig met de 1e contributie geïncasseerd wordt.
De 1e incasso wordt berekend van de dag dat men lid is geworden tot het eind van de periode 
(31 december of 30 juni). De contributie wordt 2x per jaar geïncasseerd in de maanden januari (1e periode)  
en juli (2e periode). De contributie wordt berekend over 10 maanden en wordt ieder jaar per 1 januari verhoogd 
met de prijsindex.

Bij lidmaatschap van de vereniging, wordt u ook verplicht lid van de bond (KNGU). Naast de reguliere contributie 
betaalt u ook bondscontributie van de KNGU. De bondscontributie wordt apart geïncasseerd in april en bedraagt in 
2023 voor junioren (tot 16 jaar) € 25,80 en voor senioren (vanaf 16 jaar) € 31,80 per jaar. Dit is inclusief verzekering.

Opzegging
Het lidmaatschap dient men altijd schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij het adres van de leden- administratie. 
Dit kan alleen 1 maand voor het begin van een half jaar, dus vóór 31 mei of 30 november. Zolang men lid is betaalt 
men contributie, ook al worden de lessen niet meer of sporadisch bezocht.  
Als u als lid niet één maand voor het begin van de volgende periode heeft opgezegd, dan dient u deze periode 
alsnog te betalen. Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats, uitzonderingen daargelaten.
Excelsior kent 4 takken van sport t.w. turnen, jazz, conditietraining en ouder- en kindgym. Volgt men meer dan  
1 uur les in verschillende takken, dan is men voor elke tak de daarbij behorende contributie verschuldigd.

Het ingevulde inschrijfformulier kunt u inleveren bij de leiding of versturen naar de ledenadministratie:  
Postbus 1071 / 3860 BB Nijkerk / E-mail: info@ngvexcelsior.nl

Privacy Protocol
N.G.V. Excelsior hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarvoor is een  
Privacy Protocol opgesteld. Het volledige Privacy Protocol is opgenomen op onze website  
(www.ngvexcelsior.nl). Een schriftelijke versie van het Privacy Protocol is te verkrijgen bij leiding en/of bestuur.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen aan de leiding of het bestuur.
Door ondertekening van dit formulier geef ik N.G.V. Excelsior toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 
voor o.a. Social Media en het clubblad De Brug.

❏ Ik heb bovengenoemde spelregels gelezen en ga hiermee akkoord.

Naam online ingeschreven lid:........................................................................................................................................................................

Heeft les op: ...........................................dag        van ............................... - ................................uur

De contributie kan worden geïncasseerd ten laste van:

(IBAN) rekeningnummer:...................................................................................................................................................................................... 

ten name van::...............................................................................................................................................................................................................

Getekend te:.......................................................................d.d.................................................................................................................................... 

De heer/mevrouw::.....................................................................................................................................................................................................

Handtekening: :............................................................................................................................................................................................................



Op de webpagina   “LID WORDEN”: 

Online-Inschrijving NGV Excelsior

Hieronder vindt u de link om uzelf of uw kind online in te schrijven als sporter bij onze vereniging:  
                             
https://ngvexcelsior.club-assistent.nl/lidworden.

Naast het invullen van uw gegevens, via bovengenoemde link, hebben wij een schriftelijke 
bevestiging nodig (zowel ten behoeve van uw akkoord met onze spelregels alsmede de 
automatische incasso).
Wilt u daarom het hier onderstaande formulier printen, voor zover nodig invullen en het formulier 
ondertekenen? Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient het formulier door een ouder/voogd te 
worden getekend.

U kunt het formulier inleveren bij de leidster van de groep waar u zich voor heeft aangemeld. 

Pas na ontvangst van deze schriftelijke bevestiging van uw inschrijving is uw lidmaatschap definitief. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om u of uw kind online in te schrijven, dan kunt u ook het onder 
deze link (link bestaande inschrijfformulier) opgenomen inschrijfformulier printen en invullen.  
Het volledig ingevulde formulier kan vervolgens bij de leidster worden ingeleverd.   

Wij wensen u of uw kind veel plezier bij NGV Excelsior!


