GYJATU Dronten
Postbus 315
8250 AH Dronten
KvK 40.65.62.97
Rabobank NL39 RABO 0348 1690 19
www.gyjatu.nl

INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEDEN (2015-2016)
In te vullen na de tweede proefles en voor aanvang van de derde les in te leveren bij de lesleiding
Naam:

Voorletters:

Roepnaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Man/Vrouw* Email:

INCASSO-MACHTIGING
Ondergetekende
………………………………………………………………
Ouder/verzorger* van ……………………………………………………………...
Adres …………………………………………………………. Woonplaats …………………………………………………
Bankrekeningnummer………………………………….. Op naam van ………………………………………………
(BIC + IBAN)
U verleent hierbij aan GYJATU Dronten toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven
wegens contributie en andere verplichtingen voortvloeind uit het lidmaatschap (bijvoorbeeld: wedstrijdgeld en borg). En u verleent toestemming aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw bankrekening af te schrijven in overeenstemming met de opdracht van GYJATU Dronten. Indien u niet akkoord gaat met een
afschrijving neem hiervoor binnen acht weken na afschrijven contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Storneringen graag schriftelijk
melden aan de penningmeester van GYJATU Dronten met vermelding van de reden voor stornering.
Incasso vindt plaats conform bijgevoegde contributie tabel.
Gegevens incassant:
GYJATU Dronten, postbus 315, 8250 AH Dronten (Nederland)
Incassant ID-nummer: NL18ZZZ406562970000

Datum …………………………………………… Handtekening ………………………………………………………..
* doorhalen wat niet van toepassing is

Hoe kunt u de vereniging ondersteunen?
Onze vereniging is zeer afhankelijk van inzet en kennis van vrijwilligers en daarom verzoeken we u aan te geven op
welke wijze u hier een bijdrage aan kunt leveren. Graag aankruisen wat van toepassing is.
Ja

Structurele vrijwilligersinzet (Bestuur, Coördinator, Commissie etc.)
Incidentele inzet (Organisatie evenementen, Wedstrijden, Oud Papier etc.)
Raadpleging op het vlak van u vak/kennis
Korte omschrijving van u vak/kennis gebeid
In te vullen door de lesleiding. Naam leiding………………………..
Bovenstaand lid meldt zich aan voor lesnummer:………………………………………………….
Datum eerste proefles ………. - ……… - ………..
In te vullen door ledenadministratie:
O Digimembers

Ingekomen d.d.:
Lidnummer:

Per wanneer

