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Inschrijfformulier Sportvereniging Heart-Beat Almere. 

 Deel 1. (door u te behouden) 

  

Heart-Beat Almere heeft zich ten doel gesteld om de lichamelijke conditie van haar leden door 
middel van sportbeoefening te handhaven of te verbeteren. Deze sportbeoefening staat onder 
begeleiding van een  fysiotherapeut of sportleider. 

Het entreegeld bedraagt:                     7,50 euro 

De jaarlijkse contributie  voor één uur sporten is vastgesteld op:  120,00 euro 

” ” ” voor twee uur sporten is vastgesteld op:   180,00 euro. 

” ” ” voor drie uur sporten is vastgesteld op:   260,00 euro. 

” ” ” voor 1,5 uur volleybal is vastgesteld op    160,00 euro. 

” ” ” voor de combinatie volleybal en 1 uur sport bedraagt:  240,00 euro. 

Het rekeningnummer van Heart-Beat Almere bedraagt: IBAN: NL63 INGB 0006 3916 71 ten name 
van SV. Heart-Beat . 

Betalingsvoorwaarden: Vooraf te betalen, per jaar of per half jaar. Betalingsmaanden Juni en/
of December. 

Locatie: Sportpark Annapark, Sas van Gentlaan 10 Almere stad. 

Adres ledenadministratie: Secretariaat Heart-Beat, Asterstraat 27 1338 WR Almere. 

E-mailadres heartbeatalmere@gmail.com. 

Website: https://heartbeatalmere.nl 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40656387. 

Wij verzoeken u in het geval u verhinderd bent om te sporten dit kenbaar te maken aan onze 
sportcoördinator Hans de Ruiter, telefoonnummer: 06 1553 8745 

Door het invullen en ondertekenen van deel 2 van dit inschrijfformulier meldt u zich aan als lid 
van onze vereniging en verbindt u zich voor minimaal 1 (één) jaar. Dus u bent ook 1 (één) jaar 
contributie verschuldigd. U dient zich te houden aan de wettelijke verplichtingen die het 
lidmaatschap met zich meebrengt. Onder verwijzing naar de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming verklaart u ook dat u toestemming geeft tot de verwerking van uw 
gegevens in onze administratie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt . 
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 Deel 2. (te versturen naar het secretariaat middels de retour-enveloppe) 

Achternaam :            

Voorletter(s):     Tussenvoegsel:      

Roepnaam:            

Man/vrouw            

E-mailadres:            

Geboortedatum:           

Betalingswijze:            

Adres:             

Postcode:            

Woonplaats:            

Telefoonnummer 1 (lid):           

Telefoonnummer 2 (te waarschuwen bij een calamiteit)       

Sportavond(en) en groep(en):          

Bovengenoemde krijgt wel/ geen toestemming om deel te nemen aan onze sportoefeningen.  

Handtekening behandelend arts          

Handtekening deelnemer.          

Datum ondertekening:           

Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier meldt u zich aan als lid van onze 
vereniging en verbindt u zich voor minimaal 1 (één) jaar. Dus u bent ook 1 (één) jaar 
contributie verschuldigd. U dient zich te houden aan de wettelijke verplichtingen die het 
lidmaatschap met zich meebrengt. Onder verwijzing naar de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) verklaart u ook dat u toestemming geeft tot de verwerking van uw 
gegevens in onze administratie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.


