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Beste, 

U wenst uzelf of uw kind in te schrijven in onze turnvereniging. 

Om alles administratief in orde te brengen hebben wij hiervoor onderstaande gegevens nodig. Gelieve deze zo volledig 
mogelijk in te vullen. 

Door de inschrijving bij onze turnvereniging wordt ook automatisch de verzekering bij eventuele ongevallen via Gymfed 
in orde gebracht. 

Bedrag lidgeld per seizoen 

 Zonder vrijetijdspas Met vrijetijdspas 

- 18 jaar (geboren na 2003) €35 €24 

Vanaf 18 jaar €55 €38 

Indien men over een vrijetijdspas beschikt, moet een kleefstrookje van de mutualiteit ter controle bezorgd worden 
vooraleer er wordt ingeschreven. 

Wij willen hierbij ook vragen om het bijgevoegde document ivm privacy-wetgeving op de achterzijde in te 

vullen en terug te bezorgen aan de leiding. 

Alvast bedankt voor het invullen van de gegevens en wij wensen jullie veel plezier in onze turnvereniging. 

Algemene gegevens lid 

Naam  
Voornaam  

Geboortedatum  Geslacht  

Nationaliteit  
Adres  
Telefoon thuis  GSM vader  

GSM gymnast  GSM moeder  

E-mail 
gezinshoofd 

 

2de E-mailadres  
E-mail gymnast  

  

In te vullen door de leiding (verplicht in te vullen) 
Afdeling(en)  

Betaling 

Bedrag €  Datum  

Cash / via overschrijving op rekeningnummer BE22 4031 0382 6247           
(schrappen wat niet past) 

Indien u per overschrijving betaalt, wordt de inschrijving pas uitgevoerd bij ontvangst van het verschuldigde 

bedrag. 
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Beste ouders en gymnast 

Vermits VTS u op de hoogte wil houden van de activiteiten van de vereniging hebben we een 

website, VTS Nieuwsbrief, gesloten facebook-groep en gesloten instagram-groep. Hierop plaatsen wij 

regelmatig informatie, foto’s en video’s.  

De privacy-wetgeving (GDPR) vereist uw toelating om beelden van het lid (u of uw kind) te publiceren 

via deze media.  

Dit document moet bij de eerstvolgende training ingevuld en ondertekend bezorgd worden aan de 

trainer. 

 

 

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL 

Ik, (naam van lid of ouder van het kind) …………………………………………………………….., 

(afdeling lid) …………………………………………..  verklaar dat 

 VTS-gym WEL gerichte beelden1 van (naam 

lid)………………………………………….…………. mag maken tijdens trainingen, wedstrijden 

en andere activiteiten. 

 VTS-gym GEEN gerichte beelden van (naam lid) 

……………………………………………….……….. mag maken tijdens trainingen, wedstrijden 

en andere activiteiten. 

 

Datum: ……/……./………. (Dag/Maand/Jaar) 

Naam en handtekening van lid of ouder, 

………………………………………… 

 

 
1 Gerichte beelden zijn beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een 

bepaalde persoon, geposeerde foto, groepsfoto, podium in een wedstrijd,...). Voor niet gerichte beelden, die niet de intentie hebben om 
één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar eerder zijn bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen, is geen 
toestemming nodig volgens de GDPR-wetgeving. 
 
 
 
 
 
 

 


