Drienerlose Schaatsvereniging

Adressering:

Postbus 217
7500 AE Enschede

Rekeningnummer:

NL61 RABO 0111 4745 58
40074027

KvK:

PROEFLIDMAATSCHAPSCONTRACT

Achternaam:

Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Man

Vrouw

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Studie:
Ik ben een:

UT-student

HBO-student

AKI-student

UT-medewerker

UnionCard nummer:
Ik wil de Skeuvelmail ontvangen op mijn e-mailadres.

Ja

Nee

Ik verklaar hierbij dat ik proeflid wil worden van de Drienerlose Schaatsvereniging de Skeuvel, dat ik
akkoord ga met het privacybeleid van de Skeuvel (te vinden op www.skeuvel.nl/vereniging/stukken) en
dat ik akkoord ga met de voorwaarden zoals die vermeld staan op dit formulier (pagina 2/3).

Datum:
Plaats:

Handtekening:

Kosten
De kosten van het proeflidmaatschap bedragen €10,-. Wanneer je hierna lid wordt van D.S.V. de
Skeuvel wordt de contributie van €37,50 met €10,- gereduceerd.
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D.S.V. de Skeuvel

Voorwaarden lidmaatschap Drienerlose Schaatsvereniging de Skeuvel
Voorwaarden voor het proeflidmaatschap van de Drienerlose Schaatsvereniging de Skeuvel, zoals door u
ondertekend bij het aangaan van het proeflidmaatschap. Onderaan vindt u bijgevoegd het postadres en het
bankrekeningnummer van D.S.V. de Skeuvel.
Met “het lid” wordt in het vervolg bedoeld “het op de eerste pagina vermelde lid”. U wordt lid voor de
periode van inschrijven tot 31 oktober 2018.
Aan het lidmaatschap zijn de volgende voorwaarden, A tot en met C, verbonden:
A. Het lid zal zijn / haar contributie betalen binnen 3 maanden na 1 september of binnen 3 maanden
na de op de eerste pagina vermelde aanmeldingsdatum.
B. Indien het lid niet aan de voorwaarde A voldoet zal het bestuur van D.S.V. de Skeuvel zich
genoodzaakt zien stappen te ondernemen. D.S.V. de Skeuvel behoudt zich het recht voor alle
kosten die hieruit voortvloeien op het lid te verhalen.
C. Een lid blijft lid tot 31 oktober 2018, mocht het lid na deze datum lid willen blijven dan dient het
lidmaatschapscontract te worden ingevuld.
Voor de overige voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van D.S.V. de Skeuvel
verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement en de Statuten, welke te verkrijgen zijn bij de
secretaris en te bekijken zijn op de internetpagina van D.S.V. de Skeuvel.
Tijdens de duur van het contract mag het lid deelnemen aan de trainingen en activiteiten van D.S.V. de
Skeuvel. De trainingen waaraan deelgenomen kan worden in de maand september zijn:
- Skeelertrainingen
- Schaatsconditietrainingen
- Fietstrainingen
De trainingen in de 2de maand zijn de schaatstrainingen. Het lid heeft het recht om in de maand oktober 1
keer per week te trainen.
Het lid dient zelf zijn materiaal te verzorgen. Mocht het lid niet beschikken over de benodigde materialen
dan zal het bestuur materiaal proberen te regelen. De kosten voor deze materialen zullen verhaald worden
op het lid.
Daarnaast heeft het proeflid ook het recht om deel te nemen aan de volgende activiteiten van D.S.V. de
Skeuvel.
- Introkamp (28 – 30 september)
- Seizoen openingsfeest
- Borreldagen in Friends (eerste dinsdag van de maand)
- Activiteiten georganiseerd door de Activiteitencie
Hierbij zullen de kosten die gemaakt worden ook verhaald worden op het lid.
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Drienerlose Schaatsvereniging

D.S.V. de Skeuvel

Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Land:
Incassant ID:

D.S.V. de Skeuvel
Postbus 217
7500AE

Enschede
Nederland
NL56 ZZZ 4007 4027 0000

Doorlopende machtiging SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan D.S.V. de Skeuvel om tijdens de periode
van inschrijven tot 30 november 2018 incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens lidmaatschap of andere financiële verplichtingen aan de vereniging en aan
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
D.S.V. de Skeuvel. Als u het niet eens bent met de 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:

Land:
Rekeningnummer (IBAN):
Bank Identificatie (BIC)*:

Datum:
Plaats:

Handtekening:

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN
Doe dit contract in een envelop en lever die in bij de secretaris, een ander bestuurslid of doe de
envelop in de Skeuvelbrievenbus in het Sportcentrum .

Pagina 3/3

