SC Amstelwijck
Alle sectoren
(versie 01.06.15)

Formulier beëindiging lidmaatschap
Ondergetekende,
Achternaam

:_________________________________________________Voorletters:____________ man/vrouw 1)

Roepnaam

:___________________________Geb.datum:_______________________Nationaliteit:___________

Adres

:_________________________________________________________________________________

Postcode

:___________________________Woonplaats:____________________________________________

E-mail adres

:_________________________________________________________________________________

Telefoon

:Vast_________________________________Mobiel_______________________________________

Identificatie

:Type document________________________Nummer document_____________________________

Meldt zich af als lid van de vereniging en verklaart kennis te hebben genomen van bijgaande
toelichting. Zie achterzijde van dit formulier. (Z.o.z.)
Ondergetekende,
indien ja, geef type lid?
VOETBAL
TENNIS
JEU de BOULE
BILJART
RUSTEND LID/DONATEUR
De betaling geschiedde via: automatische incasso/ periodieke overschrijving/ contant. 1)
1

) (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

Reden van beëindiging lidmaatschap:________________________________________

________________________________________________________________________
Plaats:____________________________Datum:_______________________________

Handtekening (ouders bij minderjarigen):_____________________________________
Dit formulier opsturen naar:
Ledenadministratie SC Amstelwijck,
Van den Broek-erf 269
3315 SL Dordrecht
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen door bestuur

Ontvangen door:
Ingaande per :
Type lid
:
Lidnummer
:
Contributie
:

_________________
_________________
_________________
_________________
€.______________

Inschrijving:
Ledenadm.:_______________
Factuur: _______________

SC Amstelwijck
Alle sectoren

Toelichting beëindiging lidmaatschap formulier

(versie 01.06.15)

Regels: Contributie verplichting
Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin contributie voor het gehele
verenigingsjaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van een volgend kalenderjaar.
Afmelden dient schriftelijk aan de ledenadministratie minimaal één maand voor het einde van het
verenigingsjaar te geschieden, anders is wederom één jaar contributie verschuldigd.
Bij betalingsachterstand volgt, na schriftelijke mededeling, een speelverbod en uiteindelijk beëindiging van het
lidmaatschap. Ook zal geen overschrijving naar een andere vereniging worden verleend. De kosten van maatregelen
ter vordering van achterstallige contributie zijn voor rekening van het lid (ondergetekende)

Betaalwijze:
automatische incasso
Bij deze betaalwijze machtigt u de penningmeester om per gekozen incassoperiode de verschuldigde contributie
van uw rekening af te schrijven. Machtiging heeft u verleent u door het aankruisen van "automatisch incasso" op
het aanmeldingsformulier. U heeft het recht een betaling uiterlijk binnen 30 dagen na afschrijving terug te
vorderen via uw bankinstelling. Als u gebruik maakt van dit recht en bij niet uit te voeren incasso’s ontvangt u van
ons alsnog een factuur inclusief de kosten van de “factuur betaling”.
factuur
Bij deze betaalwijze krijgt u een factuur aangeboden, waarmee u de betaling kunt doen. De contributie dient dan uiterlijk
1 maand na factuurdatum op onze rekening gestort te zijn. Per factuur wordt kosten in rekening gebracht (€ 1,50)
Betalingen dienen gedaan te worden op het ING banknummer NL19INGB0000207646 ten name van SC Amstelwijck,
te Dordrecht onder vermelding van de betaalde contributieperiode.

Mededeling inzake Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP):
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in
verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden
verstrekt in verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

