AANMELDINGSFORMULIER SV ASPARGOS
Aanmeldingen van nieuwe leden zijn pas geldig nadat dit formulier, geheel ingevuld en ondertekend, is ingeleverd
bij het secretariaat; dus ook de automatische incasso.

Roepnaam: ………………………………………….. Voorletters ………………………. M/V
Achternaam: ………………………………………………………………........................

Adres: ………………………………………………………………………………………..

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

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: …………………………………………………………………………….

Gedeelte voor de automatische incasso van volleybalclub SV Aspargos Grubbenvorst
Ondergetekende …………………………………………………………. gaat met ingang van heden (datum van
ondertekening; dit is ook de aanmeldingsdatum) akkoord met de automatische incasso van de verschuldigde
seizoenscontributie van bovenstaand nieuw lid en de eventueel daaraan gekoppelde gezinsleden, mits hiervoor
geen aparte incasso opdracht is getekend.
De contributie zal rond 10 juli jaarlijks van onderstaand rekeningnummer afgeschreven worden waarbij een,
indien van toepassing, maximaal bedrag van € 300.00 in één keer geïncasseerd wordt; bij een hoger
contributiebedrag zal iedere 3 maanden geïncasseerd worden met een maximum van € 300.00 per termijn.
Rekeningnummer* waarvan SV Aspargos de contributie automatisch mag incasseren: ………………..
Bank van dit rekeningnummer ………………………………………………………………………….……….
Tenaamstelling van rekeningnummer ………………………………………………………………….………
Naam van het lid indien geen rekeninghouder (bv. zoon/dochter of partner) ……………………………...
Datum ……-……-20….. Plaats ………………………………….

Handtekening

* rekeningnummer moet van een Nederlandse bank zijn en mag geen spaarrekeningnummer zijn
Indien u recht hebt op een vrijwilligersvergoeding zal deze op bovenstaand rekeningnummer worden gestort,
indien deze vergoeding op een ander rekeningnummer gestort moet worden dit graag aangeven. Afwijkend
rekeningnummer voor vergoedingen: …………………………………….

Dit gedeelte inleveren bij het secretariaat van SV Aspargos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit gedeelte kunt u bewaren voor uw eigen administratie, het bovenste deel gelieve inleveren bij het secretariaat.
Op ……………………………….-20….. heb ik SV Aspargos toestemming gegeven om jaarlijks rond
10 juli het verschuldigde contributiebedrag van rekeningnr.: ………………………….. af te schrijven.
Ik ben verplicht SV Aspargos tijdig op de hoogte te stellen van een nieuw rekeningnummer evenals bij een
wijziging van adres of e-mail of andere voor de vereniging belangrijke zaken.
Eventuele afmelding moet uiterlijk 01-06 schriftelijk bij het secretariaat bekend gemaakt zijn omdat ik, zoals bij mij
bekend, volgens de statuten en het huishoudelijk reglement geen recht heb op restitutie van de contributie bij te
late afmelding.
Enkele dagen nadat dit formulier is ingeleverd zult u het SV Aspargos welkomstboekje met verdere informatie
ontvangen.
Secretariaat: G. Benders

Struikheide 9 5971GB Grubbenvorst
secretariaat@aspargos.nl
www.aspargos.nl

077-3663355

