INSCHRIJF- EN MACHTIGINGSFORMULIER
RSV RENATA

Naam / Achternaam
Adres
Postcode/
woonplaats
Geboortedatum
*Telefoonnr. Lid
met evt. noodnummer
*E-mailadres lid
*Telefoonnr. Ouder
met evt. noodnummer
*E-mailadres Ouder
*Invullen wat van toepassing is. Voor eventuele informatie aan ouder(s) van onze
jeugdleden en bereikbaarheid van ouder(s) willen we ook beschikken over het
telefoonnummer en E-mailadres van de ouder.
Wenst lid te worden van R.S.V. RENATA en gaat akkoord met de voorwaarden
als vermeld op www.rsvrenata.nl (rubriek “wie zijn wij / ledenadministratie”)
Lesdag
Tijdstip
Datum aanmelding
Handtekening
(voor jeugdleden de
ouders / verzorgers)

Vergeet niet het MACHTIGINGSFORMULIER op de achterzijde in te vullen!
Opzegging lidmaatschap behoort schriftelijk te gebeuren
 via www.rsvrenata.nl (via het contactformulier) of
 aan de leden- en lessenadministratie R.S.V. Renata of
 met het formulier “opzegging lidmaatschap” te verkrijgen bij de leiding

DOORLOPENDE MACHTIGING

Incassant ID

SEPA

Naam

RSV Renata

Adres

Fien de la Marstraat 8

Postcode

7558 MA

Woonplaats

Hengelo

Kenmerk Machtiging

volgnummer

NL37ZZZ400738710000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RSV Renata om doorlopende
incasso-opdrachten door te sturen naar uw bank voor afschrijving van uw rekening en aan uw bank
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RSV
Renata.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam
Adres

Postcode / Woonplaats
IBAN rekeningnummer

Plaats en datum
Handtekening

R.S.V. Renata wordt gemachtigd voor het incasseren van de volgende bedragen:
- eenmalig inschrijfgeld (€ 6,00)
- maandelijkse contributie
- de KNGU bondscontributie. Alle verenigingen die zijn aangesloten bij de KNGU incasseren deze
contributie en wordt afgedragen aan de KNGU. Deze contributie wordt per kwartaal bij de
leden geïncasseerd (per kwartaal ¼ deel van het jaarbedrag).
- eventuele persoonlijke uitgaven turnselectie (wedstrijdgelden, TON training, turnpakjes).
Betrokken turnleiding zal penningmeester en ouders hierover informeren .
- Kosten herincasso (kosten die door de bank aan de vereniging worden doorberekend/max. € 1,=)
Kijk voor informatie over lidmaatschap, contributiebedragen en ander kosten op onze website
www.rsv.renata.nl
Machtiging wordt verleend tot schriftelijke wederopzegging met in achtneming van één volle
kalendermaand.

