
Inschrijf -  Machtigingsformulier Atletiek Oirschot

Ledenadministratie: Penningmeester:

Hans Hoogmoet Cees van Eijk

Helpad 19  Zilverzand 23
5688 BV Oirschot     5689 AD Oirschot

ledenadministratie@atletiekoirschot.nl Rek.nr. Atletiek Oirschot:  NL52RABO0138861021 

INSCHRIJVING DOORLOPENDE MACHTIGING
Nieuw lid Atletiek Invullen met ja of nee Uitschrijfdatum

Wijziging Tijdelijk Atletiek (3mnd) Gaat u akkoord mat het Fotoprotocol?

Opzegging Wandelafdeling
Zie de site: Algemene Info - Reglementen

M/V Donateur Voorletters Tussenvoegsel IBAN rekeningnummer Incasso ID AV Oirschot

Voornaam Achternaam Afschrijving   

Wedstrijd licentie

Straat Huisnummer Geb. datum  Verplicht voor de jeugd

Betaalwijze

Postcode Plaats Telefoon X Automatische doorlopende incasso (verplicht)

Hiermee stemt ondergetekende in om het contributiegeld via een doorlopende automatische incasso af te

schrijven van het opgegeven rekeningnummer. Terugboektermijn is 14 dagen.

E- Mail adres Het unieke kenmerk voor de incasso is het lidnummer

Contributie wordt elk jaar direct na de jaarvergadering en op 1 juli afgeschreven

Het lidmaatschap wordt ALTIJD voor een HEEL jaar aangegaan ongeacht het termijn van betalen.
   

Plaats: Datum: Handtekening: Ledenadm Unie Contributie Spike

  

Gaarne de geel gemarkeerde (bij kleurenafdruk) vakjes invullen. De grijs gearceerde vakjes zullen door de ledenadministratie zelf worden ingevuld.

De contributie bestaat uit eenmalig inschrijfgeld, een Unie bijdrage (bijdrage Atletiek Unie en eventueel licentiekosten) en AV Oirschot contributie. Lidmaatschap is per kalenderjaar

Bij inschrijving in het kalenderjaar wordt inschrijfgeld en Unie bijdrage altijd in rekening gebracht en wordt de contributie voor het nog resterende deel van het jaar, al dan niet minus

gezinskorting doorberekend. Uniebijdrage is in het laatste kwartaal 25% van het nominale bedrag.

Ondergetekende verleent hierbij toestemming de contributie (of donatie) van  AV Oirschot  van bovenvermeld rekeningnummer via een incassopdracht af te schrijven.

Voor minderjarigen dient een van de ouders / verzorgers te tekenen. Restitutie van contributiegelden na opzegging in het lopende kalenderjaar is niet mogelijk.

Door ondertekening gaat u tevens akkoord met overige genoemde voorwaarden, waaronder het Privacy Protocol. Zie onze site: Algemene info - Reglementen

NL13ZZZ402386250000

Per jaar

Per half jaar

Inschrijfdatum

  

Lidnummer

   

                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


