M.S.V. Zeemacht
Aanmeldingsformulier Lidmaatschap
NAAM EN VOORLETTERS
(ROEPNAAM)
ADRES
POSTCODE +
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM

TELEFOON NR.

M/V
BENT U OF IS ENIG ANDER
GEZINSLID REEDS ZEEMACHTLID?

BANKREKENING
NUMMER (IBAN)

JA / NEE

E-MAILADRES
SPORT
IK GEEF HIERONDER DE NAVOLGENDE GEZINSLEDEN OP ALS LID
NAAM + VOORLETTERS

ROEPNAAM

GEBOORTEDATUM

SOORT SPORT
M/V
M/V
M/V

CONTRIBUTIEREGELING
a. leden vanaf 19 jaar
b. leden van 13 t/m 18 jaar
c. leden t/m 12 jaar
d. minder valide leden
e. leden afdeling actviteiten
f. niet-actieve leden afdelingen
g. donateurs

jaarcontributie
€ 192,00
€ 132,00
€ 114,00
€ 144,00
€ 78,00
€ 78,00
€ 78,00

€
€
€
€
€
€
€

1 sport
16,00
11,00
9,50
12,00
6,50
6,50
6,50

2 sporten
€ 21,00
€ 16,00
€
€

14,50
17,00

3 sporten
€ 26,00
€ 21,00
€
€

19,50
22,00

Voor schermen geldt een toeslag van € 2,50 en voor wedstrijdzwemmen een toeslag van € 5,00 per maand.
Ondergetekende verklaart:
a.
b.
c.
d.

e.

VERKLARING

dat het hem/haar bekend is dat het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei jaarlijks en dat een jaarcontributie is verschuldigd die middels
12 termijnen (zie boven) maandelijks vooruit wordt geïnd. Bij tussentijds aangaan van het lidmaatschap zal een rechtevenredig bedrag worden bepaald;
er mee bekend te zijn dat het opzeggen van het lidmaatschap minimaal 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar en wel schriftelijk dient te
geschieden;
dat het hem/haar bekend is en hij/zij ermee akkoord gaat, dat de vereniging zorg draagt voor het ingaan, wijzigen of stoppen van de
contributie – incasso bij de bank;
dat hij/zij bij het aangaan van het lidmaatschap bekend is met de reglementen en statuten van de vereniging en dat artikel 9 van het
huishoudelijk reglement ook op hem/haar van toepassing is: Indien het lid nalatig is met betalingen van de contributie zullen administratiekosten
in rekening worden gebracht. Wanneer een contributieachterstand van 3 maandtermijnen is ontstaan, zal het lid worden geschorst. Bij het ontstaan
van vorenbedoelde achterstand is de vereniging gerechtigd het restant van de jaarcontributie direct op te eisen. Tevens is het lid alle kosten
verschuldigd welke de vereniging moet maken om haar vordering te incasseren. De vereniging heeft het recht nationale sportbonden van wanbetaling
in te lichten;
dat het hem/haar bekend is dat de administratiekosten voor bovenstaande € 2,50 bedragen.

Den Helder:

______/______/201____

Datum ontvangst

Ledenadministratie

Handtekening

Afdeling
Bondslid
Aanmaakdatum: 31-12-2013

SEPA
DOORLOPENDE MACHTIGING
AUTOMATISCHE INCASSO OPDRACHTEN
(Invullen in blokletters s.v.p.)
De ondergetekende

: 										

Wonende			: 										
Te				: 										

Houder van IBAN rekeningnummer (v.b. NL22 RABO 00555444)

Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Naam 				: Marine Sport Vereniging Zeemacht
Adres					: J.A. Prinsstraat 46
Postcode				: 1785 BC
Woonplaats			: Den Helder
Incassant ID			: NL27ZZZ40635327000
Rekeningnummer IBAN
: NL42 INGB 0000504537
maandelijks van zijn/haar bovengenoemde rekening bedragen af te schrijven betreffende:
Contributies, toeslagen en eventuele boetes.
De ondergetekende verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften terzake
die door de bank zijn of nader zullen worden vastgesteld.

Datum :

/

/ 201

Handtekening rekeninghouder :

..

