Inschrijfformulier Aqua-Novio’94

Geslacht

Voorletters

Versie Feb. 2017

Tussenvoegsels

Achternaam

Roepnaam

Geboortedatum

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboorteland Ouders
Vader:

E-mail

Moeder:

Tussen de dik gedrukte lijnen uitsluitend in te vullen door afdelings secretaris!

Lidnummer

Inschrijfdatum

Vol tarief

Reductie

Bijdrage

Kosten vrij

Synchroonzw.

Waterpolo

Masterzw.

Tarief
Wedstrijdzw.
Afdeling

Opmerkingen:

Z.O.Z

U verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van Aqua-Novio’94 (inzage bij het secretariaat). Wedstrijdsporters verplichten zich wedstrijden te bezoeken in verenigingskleding van Aqua-Novio’94. Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen
wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo en masters) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen. Het
seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, vóór het einde van het seizoen bij
de voorzitter of diens vervanger van de afdeling waar u ingeschreven bent.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan Aqua-Novio’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua-Novio’94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.
Aan de inschrijving zijn éénmalig kosten verbonden van Euro 15,-. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

Gegevens Incassant:

IBAN-Nummer

Aqua-Novio’94
De Kluijskamp 11-41
6545 JE Nijmegen
Nederland

Naam Rekeninghouder

Incassant ID:

Datum

Handtekening
NL92ZZZ401468020000

……………………………………….
Enquête Aqua-Novio’94
In verband met de aanmelding bij onze vereniging willen wij u (als ouder) graag benaderen over het vrijwilligerswerk. Niet, dat u onmiddellijk hiervoor zult worden benaderd, maar het is fijn als er binnen de vereniging een overzicht bestaat van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Wilt u het
volgende invullen en de vragen beantwoorden?

Aan welke werkzaamheden denkt U bij het
verrichten van vrijwilligers werk?

Alvast bedankt voor de moeite van het invullen !

Bestuursfunctie

Trainer/
Begeleider

Administratieve
werkzaamheden
Organisatie
activiteiten
Hulp en
uitvoering
activiteiten

Maakt niet uit

