Opgericht in 1969
KvK-nummer 40175529

AAN- en AFMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer/GSM-nummer
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

Datum: .............................................................................................................................
Naam ondertekenaar: ............................................................................................................
Indien de aanmelding een minderjarige betreft zijn de naam en handtekening van de ouder of voogd vereist.
Naam ouder/voogd: .............................................................................................................

Handtekening:

.................................................................................................................

NOTA BENE:
Zowel aanmelden als afmelden kan alleen door ondertekening van dit formulier.
Mogelijke afmelddata zijn 1 september of 1 februari.
Meldt zich

☐ AAN ☐ AF als:
☐ Actief (sportend) lid  Niet-actief lid

Inleveren bij de ledenadministratie zoals vermeld op de website
Of bij de trainster van je groep.

Met ondertekening van dit formulier wordt (kruis aan wat van toepassing is)
•

☐ wel ☐ niet toestemming verleend om persoonsgegevens van het aangemelde lid te
verwerken ten behoeve van het lidmaatschap;

•

☐ wel ☐ niet toestemming gegeven om beeldmateriaal dat vervaardigd is tijdens
activiteiten van en voor de vereniging te plaatsen op de website van de vereniging of te
gebruiken om reclame te maken ten behoeve van de vereniging.

De opdracht voor automatische incasso vindt u op de achterzijde
van dit formulier.
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Machtiging
tot automatische incasso
AFDELING (aankruisen
☐ Kleutergym
☐ Turnen Recreatie
☐ Turnen Jongens
☐ Turnen Selectie
☐ Salsa- Aerobics Dames
Groepsnummer…………………………… (invullen door trainster)
Gegevens rekeninghouder:
Naam en Voorletters :
Adres
:
Postcode
:
Woonplaats
:
Telefoonnummer
:
Mobielnummer
:
IBAN
:

MACHTIGING: Ondergetekende, houder van voormelde rekening, verleent hierbij tot wederopzegging, aan de
vereniging RKSV Linne machtiging om volgens de vermelde voorwaarden de verschuldigde bedragen voor
inschrijfgeld en contributie automatisch te incasseren.
Tevens machtig ik de vereniging RKSV Linne om jaarlijks de bondscontributie te innen (januari).
De afmelding met dit formulier is tegelijkertijd de opzegging van de machtiging tot automatische incasso.
Datum: .........................................................
Plaats: .........................................................

Handtekening: .............................................................

