
 
 

Hallo nieuw lid en/of ouders/verzorgers,  

Als bestuur van de Gymnastiekvereniging Markelo zijn we het hele jaar druk in de 
weer om alles binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook voor 
de bestuursleden van GV Markelo geldt, net als voor u, dat we druk, druk, druk 
zijn. Daarom vragen wij u om ons bij de organisatie van verschillende activiteiten 
te helpen. U hoeft hiervoor geen zitting te nemen in het bestuur.  
 
Hulp is van harte welkom, want vele handen maken nu eenmaal licht werk en 
geeft gezelligheid en betrokkenheid bij onze vereniging. We hebben jaarlijks ook 
nieuwe bestuursleden nodig om ons bestuur te kunnen rouleren. Heeft u hiervoor 
belangstelling, laat dit dan aan ons weten. 
  
Vrijwilligerswerk 
Op bijgaand aanmeldingsformulier voor vrijwilligerswerk kunt u aangeven waar uw 
interesse ligt en waar u bij wilt helpen. Voor informatie over de vereniging 
verwijzen wij u naar onze website: www.gvmarkelo.nl. 
 
Ledenadministratie: 
Gymnastiekvereniging Markelo 
Tolweg 75  
7475 BH  Markelo  
ledenadministratie@gvmarkelo.nl  
 
Wij rekenen op uw hulp. We doen dit allemaal voor de kinderen, dus ook uw kind! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gymnastiekvereniging Markelo  
Het bestuur 
 
P.S. Graag het formulier volledig ingevuld inleveren bij de ledenadministratie of 
leiding 

 

Aanmeldingskaart GV Markelo  
Voor en Achternaam:   Geboortedatum: - - / - - / - - - - 
Adres:  Start lidmaatschap: - - / - - / - - - - 
Postcode /Plaats:    
Mailadres:    
Telefoon:    

 
Wordt lid van: ¡ Turnen ¡ Aangepast sporten 

¡ Acro ¡ Turnen selectie  ¡ Kleutergym 
¡ Acro selectie  ¡ Freerunning ¡ Ouder & kind gym 
¡ Dames 30-40+ ¡ Springroep ¡ Recreatiegym 
¡ Anders:...................................................................................................................... 

 
Betaling per automatische incasso van rekeningnummer:  

Bank:  of Giro:  

 
Datum - - / - - / - - - - Handtekening:  

 
Aanmeldingsformulier vrijwilligerswerk GV Markelo 

Naam:   m/v 
Telnr.:    
E-mailadres:    

Meldt zich hierbij aan om te helpen bij:  
¡ Uitvoering ¡ Sinterklaasviering ¡ Jureren 
¡ Gymkamp ¡ Jaarlijkse actie ¡ Sponsoractiviteiten 
¡ Paasactiviteit ¡ Een activiteit (alg) ¡ Bestuur  
¡ Deskundige inbreng op het gebied van: ................................................................... 
¡ Andere tips of mogelijkheden: .................................................................................. 

 
Publicaties foto’s en video’s 
Regelmatig wordt er door bestuur of leiding een foto of filmpje op de website social media 
of regionale krant geplaatst. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met beeldmateriaal. Wij 
plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen ondervinden. Het kan 
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens bijvoorbeeld wedstrijden, activiteiten of 
uitvoering. GV Markelo heeft daar geen invloed op.  
 
Wanneer u publicaties van beeldmateriaal door GV Markelo niet wenst, kunt u dit schriftelijk 
aan ons doorgeven: ledenadministratie@gvmarkelo.nl  


