Aanmeldings- / Afmeldingsformulier sportclub Bant 2020/2021
Ondergetekende
Naam

M

V

Adres
Postcode en
Woonplaats
Telefoonnummer
Gegevens huisarts
In geval van nood
bellen

Thuis:

Mobiel:

Naam:

Telefoonnummer:

Naam:

Telefoonnummer:

Geboortedatum
Zit in groep
(basisschool)
BSN nummer

Email adres
Email adres Ouders/Voogd (indien jonger dan 18 jaar)
Geeft zich op als lid van sc Bant:

Voetbal
Donateur € …,-

Wil zich afmelden als lid van sc Bant:

Voetbal
Donateur

Contributie is verschuldigd vanaf het kwartaal waarin men zich opgeeft. Het verenigingsjaar loopt
van 1 juli tot en met 30 juni. Afmelden moet geschieden bij de ledenadministratie en moet een
maand voor ingang van het nieuwe kwartaal hebben plaatsgevonden (1 juni; 1 september; 1
december; 1 maart). Indien het afmelden heeft plaatsgevonden na de gestelde datum is men nog
een kwartaal contributie verschuldigd. Sportclub Bant hanteert een minimale contributie van een
jaar.
Het is mogelijk dat Sportclub Bant foto’s maakt of laat maken van sportende leden. Deze foto’s
zullen uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden van Sportclub Bant.
datum:

Handtekening:

*handtekening ouder/verzorger

*Voor personen jonger dan 18 jaar is een handtekening van ouder/verzorger vereist.
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De contributie en de diverse vergoedingen (lesgeld; kledingvergoeding; bondscontributie en
wasgeld) kunnen alleen worden voldaan doormiddel van automatische incasso. Daarvoor wordt u
verzocht onderstaande machtigingskaart in te vullen. De contributie wordt in 4 termijnen van uw
rekening afgeschreven, te weten: omstreeks 15 juli, 15 oktober, 15 januari, 15 april.
machtigingsformulier
Ondergetekende verleent hierbij tot weder opzegging een machtiging aan: Sportclub Bant
Om van zijn / haar ondergenoemde (giro-) rekening bedragen af te schrijven wegens:
contributie en vergoedingen
IBAN :

Naam en voorletters
__________________________________________________________
Adres
_____________________________________________________________________
Postcode en
plaats___________________________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden
Datum ___________________

Handtekening________________________________________________________
Dit formulier zo spoedig mogelijk (digitaal) invullen en inleveren bij de
ledenadministratie.
Binnengekomen:

Verwerkt:

Lid worden van een van Sportclub Bant of afmelden kan alleen doormiddel van inlevering
van dit formulier bij:
Diede Beugels (Westakker 7, 06-22083071) bestuurscbant@gmail.com

Telefonische aan- en afmelding is niet voldoende.

2

