INSCHRIJVEN - SPORTVERENIGING SOS MUNTENDAM
HARDLOPEN & NORDIC WALKING
Namens het bestuur heten wij u van harte welkom als lid van onze vereniging!
U kunt lid worden door bijgaand formulier in te vullen en deze in te leveren bij de
leid(st)er of door dit formulier op te sturen naar onze penningmeester: Karin Heine
of te mailen naar penningmeester@sosmuntendam.nl
De contributie voor Hardlopen en/of Nordic Walking bij SOS Muntendam is € 18,00 per kwartaal.
Daarnaast betaald u éénmaal per jaar (februari) bondscontributie voor de Atletiekunie en wordt er éénmalig
inschrijfgeld in rekening gebracht. U wordt door ons ingeschreven bij de Atletiekunie zodat u o.a. bent
verzekerd tegen eventuele ongevallen tijdens de lessen. Ook kunt u vrijblijvend kiezen voor een
wedstrijdlicentie zodat u kunt deelnemen aan officiële atletiekuniewedstrijden.

Atletiekunie

Inschrijfgeld

€ 8,00

(éénmalig bij inschrijving)

Bondscontributie

€ 18,15

(jaarlijks)

Wedstrijdlicentie

€ 24,50

(op verzoek lid jaarlijks)

Opzeggen
Opzeggen dient u te doen met het daarvoor bestemd opzegformulier (alleen een opzegging met dit formulier
wordt door ons als geldige opzegging in behandeling genomen). SOS hanteert een opzegtermijn van één
maand. U kunt dit formulier verkrijgen bij de penningmeester en de leiding of u kunt het formulier
downloaden via onze website.
Indien u na 24 november (van ieder jaar) zich afmeldt bent u bondscontributie voor de Atletiekunie over het
daaropvolgende jaar nog verschuldigd.

Wijze van inning van de contributie
De contributie wordt via een automatische incasso per maand geïncasseerd. Een andere manier van betalen is
niet mogelijk. U dient dus een machtigingsformulier in te vullen.
De bedragen zullen omstreeks de 25e van de maand van het door u opgegeven rekeningnummer worden
afgeschreven.
Als u een opzegformulier volledig heeft ingevuld en ingeleverd bij de penningmeester dan stopt de
automatische incasso vanzelf. U hoeft hier niets voor te doen.
Heeft u verder nog vragen over de financiën dan kunt u terecht bij: Karin Heine, penningmeester SOS,
penningmeester@sosmuntendam.nl. Ook is het mogelijk om binnen 56 dagen na afschrijving het bedrag te
storneren door een telefoontje naar de bank of via uw eigen internet bankieren. Dit dient dan gepaard te gaan
met een reden naar onze penningmeester.

Namens het bestuur van SOS:
Gert Telgen
Voorzitter
Wij wensen u een plezierige sportperiode bij gymnastiek en atletiekvereniging SOS Muntendam!

INSCHRIJFFORMULIER - SPORTVERENIGING SOS MUNTENDAM
HARDLOPEN & NORDIC WALKING
Hierbij schrijf ik mij in als lid van gymnastiek en atletiekvereniging SOS Muntendam
tot wederopzegging (met inachtneming van een maand opzegtermijn) van dit
lidmaatschap.
Let op: Opzeggen kan alleen met een daarvoor bestemt opzegformulier die verkrijgbaar is bij de
ledenadministratie of te downloaden op onze website onder Lidmaatschap.
De eerste twee lessen zijn proeflessen. Deze proeflessen zijn gratis en u kunt dan rustig kijken of u het leuk
genoeg vindt om lid te worden.
Graag onderstaande persoonsgegevens volledig invullen en ondertekend inleveren bij de penningmeester
Karin Heine te Muntendam of te mailen naar penningmeester@sosmuntendam.nl of bij de leiding.
Uw email adres wordt alleen voor SOS doeleinden gebruikt (denk hierbij aan leswijzigingen, bijzonderheden
of anderen belangrijke informatie). Dit scheelt de vrijwilligers enorm veel tijd!

Voor- en achternaam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Onderdeel

Hardlopen / Nordic Walking

Datum 1e Proefles

Datum:

Handtekening:

Alleen in te vullen door de ledenadministratie:
Ingeschreven per eerste incassodatum (inclusief bondsgeld eenmalige inning per jaar):

DOORLOPENDE MACHTIGING VOOR AUTOMATISCH INCASSO
Naam incassant:

SOS Muntendam

Adres incassant:

Reiger 7 Muntendam

Incassant ID:

Nl91zzz400383580000

IBAN nr:

NL19 RABO 0191686360

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming om de penningmeester van de
gym-en atletiekvereniging te machtigen om per kwartaal een bedrag van zijn/haar rekening af te
schrijven. Dit bedrag is de (bonds)contributie voor het lidmaatschap van onderstaan lid/leden.
Het betreft contributie van onderstaand lid:
Lid:

Geb. Datum:

Les:

Indien er in de toekomst andere gezinsleden lid van SOS worden, kan de contributie ook via deze
machtiging worden geïncasseerd.

IBAN (bank)rekeningnummer
Naam + Voorl. Rekeningh.
Woonplaats
Telefoonnummer
Denkt u er aan dat naam en rekeningnummer overeenkomen?

De bedragen voor de contributie zullen elke 25e (ongeveer) van de 2e maand van ieder kwartaal worden
afgeschreven. Storneren is mogelijk maar dit weerhoudt u er niet van de verplichting uw contributie te
voldoen als u niet via het opzegformulier uw lidmaatschap heeft beëindigd (met inachtneming van 1
maand opzegtermijn). SOS is dan gerechtigd om het verschuldigde bedrag alsnog te vorderen. Bij
wijzigingen rekeningnummer o.i.d. dient u de penningmeester en/of de ledenadministratie z.s.m. op de
hoogte te stellen.
Ondergetekende verklaart hierbij zich akkoord met bovenstaande regeling zoals op dit formulier is
vermeld.
Indien minderjarig, gaarne door wettelijke vertegenwoordiger laten ondertekenen!

Datum:

Handtekening:

