Inschrijfformulier lidmaatschap
S.V.P. blokletters !!!!
In te vullen door ledenadministratie

KNAU nummer:

Achternaam + Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Straat + Huisnummer
Postcode + Woonplaats
Emailadres (verplicht)
Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mobiel)

Man/Vrouw

Om mee te kunnen doen aan officiële Atletiek Unie wedstrijden
is een wedstrijdlicentie verplicht.
Wilt U een wedstrijdlicentie: JA / NEE
Voor pupillen en junioren is een wedstrijdlicentie verplicht.
Ik wens in aanmerking te komen voor het “gastlidmaatschap” // “studentenlidmaatschap”.
Al u aangeeft hiervoor in aanmerking te (willen) komen zal dit ten allen tijden aan het bestuur ter
goedkeuring worden voorgelegd. S.V.P. op de achterzijde toelichten waarom!!
JA
Opzeggen kan 2 x per jaar, voor 15 juni (per 1 juli) of voor 15 december (per 1 januari), schriftelijk
(liefst een email) kenbaar gemaakt worden aan de ledenadministratie.
Ineke Smit, Andromeda 7, 1785 DR Den Helder (menke.smit@hetnet.nl)
Wij stellen het als vereniging op prijs dat u, indien van belang, informatie over bv. medicijngebruik of
gezondheidsproblemen doorgeeft aan uw trainer.
DOORLOPENDE MACHTIGING Incassant ID: NL36ZZZ406359880000
Rekening nummer SV Noordkop Atletiek: NL86INGB0003629667
p/a Javastraat 102, 1782 DG Den Helder, Nederland

S€PA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Noordkop Atletiek, om doorlopende incasso
opdrachten te sturen naar uw bank, om (een) maandelijks bedrag(en) van uw rekening af te schrijven (dit zal
worden afgeschreven op (of rond) de 25 ste van elke maand) en aan uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV Noordkop Atletiek.
Reden betaling is i.v.m. lidmaatschap: contributie, administratie- en overschrijvingskosten en eventuele kosten
wedstrijdlicentie (de bedragen zijn vermeld op de website: http://www.noordkopatletiek.nl )
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 hiervoor.

Voorletters + Achternaam
Straat + Nummer
Postcode + Woonplaats
Rekening nummer (IBAN !)
Bank ID (BIC)(Niet nodig bij Ned. IBAN nr.)

Machtigingskenmerk (In te vullen door ledenadministratie):
Zodra uw machtiging in de administratie is verwerkt, krijgt u (per email) hiervan een bevestiging.

Ondergetekende gaat akkoord met aanmelding en machtiging.
Plaats: …………………………………………
Datum: …………………………………..……… Handtekening: ..…………………………………………………………
Medeondertekening door ouder of voogd, indien het (kandidaat) lid nog geen 18 jaar is.
Ondergetekende gaat akkoord met aanmelding en incasso machtiging.

Naam: ………………………………………………………… email: …………………………………………………………….
Plaats: …………………………………………………………
Datum:…………………………………………………Handtekening:
Dit formulier afgeven aan uw trainer, deponeren in de blauwe brievenbus achter de trap in het
clubgebouw of inleveren bij de ledenadministratie: Ineke Smit, Andromeda 7, 1785DR Den Helder

