Door penningmeester in te vullen:

Inschrijf- en
machtigingsformulier

Inschrijfdatum: ………………………………………….
Lidnummer (machtigingsnummer): ………………….
Bedrag: ……………………

www.sosoldebroek.nl/tennis

Inschrijfkosten: ……………………

tennis@sosoldebroek.nl

Ondergetekende heeft het hele inschrijf- en machtigingsformulier en de website goed doorgelezen en is op de hoogte van de af te schrijven bedragen
en regels van de vereniging. Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan gymnastiekvereniging S.O.S. om van zijn/haar
bank-/girorekening de verschuldigde contributie en/of éénmalige bijdrage(n) af te schrijven. U heeft het recht op terugboeking door uw bank, conform
de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw
rekening werd gedebiteerd.
Ondergetekende:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

IBAN bank-/gironummer:
Datum
Handtekening
Om alles optimaal te kunnen automatiseren willen wij u vragen onderstaande gegevens van het lid, waarvoor contributie betaald wordt, volledig in te vullen.
Geslacht: M / V (*) Voorletters:
Achternaam:
Straat:

Huisnr.:

Telefoon:

Postcode :

Woonplaats:

Voornaam

Geboortedatum:

Mobiel:
Emailadres*:

*Om de papierstroom zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u met klem uw mailadres (indien van toepassing) in te vullen !

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op onze website/social media?
Zijn er omstandigheden waar de vereniging rekening mee moet houden?

0 Nee

0 Ja
0 Nee

0 Ja

Zo ja, welke?
Incassogegevens
Incassant: gymnastiekver. S.O.S./tennis
Incassant ID: NL10ZZZ400944890000
IBAN: NL73RABO0320335712
BIC: RABONL2U
Machtigingskenmerk: Mndt+lidnr+inschrijfdatum (op te vragen bij
penningmeester: 0525-631788).
Incasso vindt plaats rond de 15de van het begin van het kwartaal.

Informatie over het tennispark, de contributie en inschrijfgeld kunt u vinden op onze website;
sosoldebroek.nl/tennis.
Door uw lidmaatschap heeft u 7 dagen per week toegang tot het tenniscomplex.
Voor tennislessen kunt u informatie opvragen bij dhr. Gertjan Oostendorp: gertjan.oostendorp@gmail.com
Dit formulier inleveren bij penningmeester (mevr. G. Vosselman, Ds. Otto Veeninglaan 27, Oldebroek) of in de
postbus van SOS bij de ingang van Kulturhus de Talter.
.
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