REDDINGSBRIGADE “LUCTOR ET EMERGO”

Aanmeldformulier:
Naam: ……………………………………………………………………………………………….
Voorletters/ roepnaam : …………………………………………………………………….. M/V
Adres : ………………………………………………………………………………………………………..
Postcode / Woonplaats : …………………………………………………………………….………
Geboortedatum : …………………………. Geboorteplaats : ………………………………..
Telefoonnummer/ mobiel : ………………………………………………………………………….
E-mailadres : ………………………………………………………………………………………………..
Zwemdiploma’s : ……………………………………………………………………………(NPZ,NRZ,KNBRD)
Allergieën : …………………………………………………………………………………………………..
Medicijngebruik : …………………………………………………………………………………………
Wenst lid te worden van Reddingsbrigade “Luctor et Emergo” te Terneuzen en aanvaart hiermee alle daaraan verbonden
rechten en verplichtingen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Eventueel opzeggen van het lidmaatschap moet geschieden 4
weken voor ingang van de volgende contributie periode. (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober)
De contributie word jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en dient achteraf te worden voldaan via
automatisch incasso, of overmaken aan onze bankrekening onder vermelding van naam lid en conributiemaand.
U kan de vereniging machtigen de verschuldigde contributie automatisch van uw rekening te laten incasseren door het
machtigingsformulier in te vullen. Actuele contributie kunt u vinden op onze website.
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 dit bedrag kan éénmalig via een automatisch incasso afgeschreven worden, of overmaken
naar onze bankrekening of contant bijvoegen bij het aanmeldformulier.
Bij inlevering van het formulier graag een pasfoto, met achterop de naam van het nieuwe lid zoals hierboven omschreven.

Datum: ……………………….

Handtekening: ……………………………………………………

Ondergetekende, wettelijke vertegenwoordiger van bovenstaande minderjarige, gaat akkoord met verlening van toestemming
tot het verrichten van alle rechtshandelingen voortvloeiende uit de statuten en het huishoudelijk regelement.
Ook geeft ondergetekende wel/ geen toestemming tot het gebruik van foto’s op de website flyers of facebook waarop het lid
te zien is.
Handtekening van ouder of voogd (indien lig jonger is dan 18 jaar): ………………………………………………………………….
Dit formulier samen met een pasfoto in een gesloten envelop inleveren bij Jurjan Bruinslot of Joyce Veringmeier.
Of het formulier in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Reddingsbrigade ‘Luctor et Emergo’, Oosterscheldestraat 56, 4535 GD, Terneuzen.
Doorhalen wat niet van toepassing is

E-mail:
info@red-luctor-et-emergo.nl
Website: http://www.red-luctor-et-emergo.nl
Bankrek.: NL03INGB0006234544

Paraaf ledenadministratie…………………………..

Aangesloten bij:

Secretaris……………………………………

REDDINGSBRIGADE “LUCTOR ET EMERGO”

Machtigingsformulier automatische incasso
Ondergetekende,
De heer/mevrouw
(naam en voorletters)

…………………………………………………………………………………

Adres

…………………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats

…………………………………………………………………………………

Telefoonnummer

…………………………………………………………………………………

E-mail adres

…………………………………………………………………………………

Machtigt hierbij: Reddingsbrigade ‘Luctor et Emergo’ te Terneuzen
Een eenmalig incasso van €12.50 om het inschrijfgeld te voldoen JA / Nee betaalt deze cash.
Om per kwartaal (bij vooruitbetaling) bedragen te doen afschrijven van zijn/haar
(post)bankrekening: ……………………………………………………………………………..
dat verschuldigd is wegens:
Contributie lidmaatschap vereniging van de volgende gezinsleden:
Naam: ……………………………………

Geboortedatum: ……………………….

Naam: ……………………………………

Geboortedatum: ……………………….

Naam: ……………………………………

Geboortedatum: ……………………….

Naam: ……………………………………

Geboortedatum: ……………………….

Plaats en datum

Handtekening

……………………………………………

…………………………………………

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30
dagen na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn (post)bank terug te vorderen.
Dit formulier in een gesloten envelop inleveren bij Jurjan Bruinslot of Joyce Veringmeier.
Of het formulier in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Reddingsbrigade ‘Luctor et Emergo’, Oosterscheldestraat 56, 4545 GD Terneuzen

E-mail:
info@red-luctor-et-emergo.nl
Website: http://www.red-luctor-et-emergo.nl
Bankrek.: NL03INGB0006234544

Paraaf Ledenadm.:

secretaris:

Aangesloten bij:

