Lidnummer:
Kenmerk:

INSCHRIJFFORMULIER

In te vullen door de ledenadministratie

SPORTVERENIGING

Dojo 't Loo

Adres: Bergeonstraat 28,1851 KB Heiloo, tel.nr. 06-23057940
Achternaam:

…………………………………. Voornaam: ……………………………….. man/vrouw

Adres:

………………………………………………………………………………………….…..……

Postcode:

…………………………………. Woonplaats: ……………………………………..............

Telefoonnummer:

…………………………………. Email:

Tak van sport:

…………………………………. op: ………………..

Geboortedatum:

…………………………………. Zijn er reeds meer mensen uit het gezin lid?

……………………………………..............
dag. Tijdstip: ..……….…… uur

Datum aanmelding: …………………………………. Doet u reeds aan sport bij Dojo ‘t Loo?

ja/nee
ja/nee

Zijn er medische indicaties die van belang zijn voor het sporten? Zo ja:……………………………….……….
Hoe bent u aan Dojo 't Loo gekomen?……………………………………………………………………….………
Dojo ’t Loo is een vereniging op basis van vrijwilligers. Zouden wij een beroep op u mogen doen voor één
van de volgende activiteiten:  Onderhoud
 Schoonmaak
 Bardienst (wo en za in eigen uur kind)
 Sponsoring
 Organisatie
 Activiteiten begeleiding
S€PA

Doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “Sportvereniging Dojo ’t Loo” doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verschuldigde contributie en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van “Sportvereniging Dojo ’t Loo”.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

………………………………………..…………………… BIC*: ….………………….

IBAN:

Ten name van: …………..………….……………………………………………….……..………...…….
Termijnen:

een/twee** per half jaar
* Niet verplicht bij Nederlandse IBAN
** Doorhalen wat niet wordt verlangd

Incassant ID: NL76ZZZ406362960000

Ondergetekende gaat akkoord met de onderstaande bepalingen en de statuten en huishoudelijk reglement van Dojo ’t Loo:







leder lid van de vereniging beoefent sport voor eigen risico en verklaart de vereniging niet aansprakelijk te stellen voor
ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
Het inschrijfgeld is eenmalig € 10,00.
Contributie is per half seizoen bij vooruitbetaling verschuldigd.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een half jaar verlengd, opzegging dient vóór 1 januari of vóór 1 juli te geschieden
bij de ledenadministratie via het opzegformulier op onze site.
De contributie wordt standaard per incasso geïnd, de factuur wordt hierbij uitsluitend per email verzonden. Als wij niet over
een (geldig) emailadres beschikken ontvangt u geen factuur.
Bij andere wijze van betalen dan incasso of als incasso niet mogelijk is, brengen wij € 2,50 administratiekosten per factuur
in rekening.

Plaats en datum

Handtekening

…………………………………………..……..

………………………………………………………..…………

Voor minderjarige kinderen dient één van de ouders of voogd te ondertekenen.
Inschrijfformulier inleveren bij de leraar of achter de bar of opsturen naar de ledenadministratie.

