S.V. MARATHON
Inschrijfformulier

www.svmarathon.nl

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders/ verzorgers mede te ondertekenen.
Alleen VOLLEDIG ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Inleveren samen met
het machtigingsformulier bij de leiding.
De eerste maand wordt samen met de contributie, het inschrijfgeld van € 10,00 afgehouden,
en een eenmalige bijdrage van € 15,00 voor het gympakje (alleen voor de jeugd gymgroepen)
Alle verdere informatie is te vinden op onze website: www.svmarathon.nl

In te vullen door de leiding:
Datum inschrijving:
Lesgroep / dag/tijd:
Lidnummer:
______________________________________________________________________________
Gebruik voor iedere letter of cijfer a.u.b. ÉÉN vakje.
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Naam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Geb. datum:

Plaats:
-

-

Gegevens contactpersoon (altijd invullen):
Naam:
E- mailadres:
Telefoon:
Geeft toestemming voor publicatie foto’s:
Ja

Geslacht:

0

6

-

Nee

Een vereniging kan alleen blijven bestaan met de hulp van vrijwilligers

Bent u bereid om vrijwilligerswerk te doen binnen onze vereniging?

Ja

Nee

Misschien

*Doorhalen wat niet van toepassing is

In het kader van de privacy wetgeving gaat u met het ondertekenen van dit inschrijfformulier akkoord
met het verwerken van de door u ingevulde persoonsgegevens t.b.v. het lidmaatschap bij SV Marathon.
De vereniging zorgt voor aanmelding en contributie afdracht aan de bond (KNGU)

Handtekening: ______________________

Datum:______________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor uw eigen administratie

Beëindigen van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij onze ledenadministratie:
Gitta Voigt
Tel: 06-52835940
E-Mail: gittav.svmarathon@gmail.com

www.svmarathon.nl
www.facebook.com/SvMarathon

R.K. S.V. MARATHON
Secretariaat: p/a Ganzenvoet 66, 6418 PV Heerlen, Nederland
KvK: 40186979

www.svmarathon.nl

IBAN: NL05RABO0148440908
BIC: RABONL2U
Incassant ID: NL34ZZZ401869790000

DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING
Nummer:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.K. S.V. Marathon om doorlopend incasso opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van R.K. S.V. Marathon
Ondergetekende (gebruik per letter of cijfer één vakje):
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Ouder/verzorger van (indien van toepassing):
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging een doorlopende machtiging aan SV Marathon om de maandelijkse
contributie af te schrijven van
IBAN:
BIC:
met de navolgende gegevens van de rekeninghouder:
Naam:
Plaats:
ten gunste van IBAN NL05RABO0148440908 van R.K. Sportvereniging Marathon te Heerlen (Nederland).
De afschrijving zal plaatsvinden in de eerste week van elke maand.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Datum:
Plaats:

Handtekening:

