Formulier inleveren bij: Secretaris Wiekslag, Wilma Kassels, Karper 12, 2954 BP Alblasserdam. E-mail: secretaris@wiekslag.net

AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam:
Roepaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht:

M /V

Adres:
Postcode + woonplaats:
E-mail adres:
Telefoon:

1)

2)

Mobiele telefoon:

1)

2)

Activiteit / sport:

brevetzwemmen / waterpolo / wedstrijdzwemmen / trimzwemmen

VERDERE GEGEVENS
Was u al eerder lid van een zwem- en/of waterpolovereniging?

ja / nee

Indien ja: welke vereniging

Eventuele opmerkingen / eigenschappen van uw kind (indien van toepassing)
(bijvoorbeeld: verlegen / druk / ADHD)

Betaling van de contributie (*)
- Machtiging penningmeester voor automatische incasso (*)

ja / nee

Indien ja: Vul het SEPA incasso machtigingsformulier op de achterzijde in

(*) contributiebedragen volgens bijgaand overzicht
(*) u machtigt de penningmeester voor het innen
van:
- maandelijkste contributie

IN TE VULLEN DOOR WIEKSLAG
afdeling
CREZ / ZWEM / POLO / TRIM / RUST

- jaarlijkse startvergunningsbijdrage (indien van toepassing)
- door u gekregen boetes van ZRO en/of KNZB

Startvergunning:
Indien ja - nummer:

ja / nee

(indien verwijtbaar door te laat afzeggen en voor tuchtzaken)

datum ingang contributie
Opzegging zoals omschreven op bijgaand overzicht voor de contributie

…… - …… - 20……
lidnummer

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ik verklaar op de hoogte te zijn van de reglementen van Wiekslag

Handtekening lid

(meer informatie: www.wiekslag.net)

Handtekening ouder / verzorger)

datum:

…… - …… - 20……

Doorlopende machtiging
Naam:

Z&PC Wiekslag

Adres:

Karper 12

SEPA
Incassant ID: NL45ZZZ403216900000

PC/Plaats: 2954 BP ALBLASSERDAM
Land:

Nederland

Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

Contributie, startvergunningsbijdrage en persoonlijke boetes

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Z&PC Wiekslag om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Z&PC Wiekslag.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Plaats:
Handtekening:

Datum:

