
Aanmeldformulier Bechterewoefengroep

Ondergetekende, lid van de RPV Arnhem, meldt zich aan voor deelname 
–tot wederopzegging– voor de Bechterewoefengroep:

Naam en voorletters___________________________man / vrouw

Adres________________________________Huisnummer ___________

Postcode en woonplaats_______________________________________

Telefoonnummer_____________________________________________

E-mailadres________________________________________________

De Bechterewoefengroep oefent wekelijks op donderdagavond van 18.45 - 20.15 uur en van 20.15 - 
21.45 uur. Locatie: Siza ’s Kooningsjaght, Koningsweg 8, Arnhem.

0 – Ik ga akkoord met bijgaand ‘Reglement van de Bechterew oefengroep’

Naam : Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

Adres : Oranjestraat 19

Postcode : 6921 ZH Woonplaats : Duiven

Land : Nederland Incassant ID : NL17ZZZ401210530000

Kenmerk machtiging:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

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 : ___________ Woonplaats: ______________________________

Land : Nederland

IBAN : ________________________________

Plaats : _________________________, datum: ____________________

Handtekening:_________________________________

Dit formulier, volledig ingevuld, sturen naar:

Ledenadministratie RPV Arnhem e.o., Antwoordnummer 2622, 6800 WJ Arnhem

of afgeven aan uw contactpersoon.

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA



Reglement van de Bechterew oefengroep.

Informatie:  Mia Hilstra tel.026 3612557. 

Hieronder worden de belangrijkste regels vermeld die voor deelname aan de oefengroep geldt: 

1. De Bechterewoefengroep heeft ten doel personen waarbij de Ziekte van Bechterew door
een reumatoloog is vastgesteld, eenmaal per week de gelegenheid te bieden om 
lichamelijke oefeningen en sporten te realiseren onder leiding van gekwalificeerde 
krachten.

2. De Bechterewoefengroep is een beweeggroep van de Reuma Patiënten Arnhem e.o.
3. Deelnemers van de Bechterewoefengroep moeten lid zijn van de RPV Arnhem.
4. Er wordt op  donderdagavond geoefend van 18.45 - 20.15 uur en van 20.15 - 21.45 

uur; locatie Siza ’s Kooningsjaght, Koningsweg 8, Arnhem.
5. De begeleiders zijn fysiotherapeuten of therapeuten Mensendieck.
6. Er wordt geoefend in groepen van ongeveer 10 personen, waarbij de eerste 45 minuten

oefeningen plaatsvinden in een zaal en na een pauze van 15 minuten, 30 minuten in 
water van 32 graden .

7. De deelnemers betalen naast hun contributie aan de RPV een eigen bijdrage. Dit wordt 
per kwartaal via een automatische machtiging geïncasseerd. Hiervoor wordt hen de 
gelegenheid geboden deel te nemen. Bij afwezigheid vindt geen restitutie plaats. 
Aanmelding geschiedt voor 3 maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
De beëindiging van de deelname dient schriftelijk (e-mail) te geschieden bij de 
ledenadministratie.

8. Afwezigheid dient vooraf gemeld te worden bij het aanspreekpunt van de groep. Het 
vaak afwezig zijn kan tot uitsluiting leiden.

9. RPV Arnhem stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van privé-
eigendommen en ongevallen. Deelnemers dienen daarvoor desgewenst zelf een 
verzekering af te sluiten.

10.Begeleiders zijn vrijwilligers. Zij ontvangen een onkostenvergoeding van RPV Arnhem.
11.De Bechterewoefengroep kent een werkcommissie in principe bestaande uit een 

persoon (tevens aanspreekpunt) uit elke deelnemersgroep. Zij hebben tot taak:
- het beheren van de deelnemerslijst en de wachtlijst
- het indelen van de groepen 
- het bewaken van het niveau van de oefeningen 
- het afleggen van verantwoording aan de RPV 

12.De contributie van RPV Arnhem bedraagt € 22,50 per jaar (€ 18.50 als u een SEPA 
incassomachtiging geeft of als u zelf in de maand januari betaald)

13.Na aanmelding als lid bij RPV Arnhem kan men op de wachtlijst voor de 
Bechterewoefengroep worden geplaatst. 

14.Vanaf de definitieve plaatsing dient de eigen bijdrage te worden betaald. Betaling 
hiervan geschiedt via automatische incasso. 

Wij wensen u een heel goed (oefen- en sport-) jaar toe. 

Namens de werkgroep van de Bechterewoefengroep 
van de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.,
Mia Hilstra.

Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
Ledenadministratie
tel.: 06-22340942
mail: ledenadm@reuma-arnhem.nl
Antwoordnummer 2622
6800 WJ Arnhem


