Drienerlose Schaatsvereniging

Adressering:

Postbus 217
7500 AE Enschede

Rekeningnummer:

NL61 RABO 0111 4745 58
40074027

KvK:

AFMELDFORMULIER

Achternaam:

Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:

Geslacht:

Man

Vrouw

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Mijn gegevens mogen langer dan de wettelijke 2 jaar bewaard worden zodat de Skeuvel in het geval van
Nee
Ja
bijvoorbeeld een lustrumjaar nog contact op zou kunnen nemen.
Wilt u betrokken blijven bij D.S.V. de Skeuvel? Dan kunt u er voor kiezen om donateur te worden van de Skeuvel.
Hiermee helpt u ons met een kleine financiële bijdrage. In ruil voor deze bijdrage ontvangt u de IJSCO en krijg u de
maandelijkse updates via de skeuvelmail. Daarnaast zal er jaarlijks ook een activiteit worden georganiseerd waar u
aan mag deelnemen als donateur. Mocht u hiervan geen gebruik willen maken dan hoeft u het onderstaande
formulier niet in te vullen en zullen wij uw afmelding verwerken.
Maak hieronder uw keuze voor het bedrag waarmee u D.S.V. de Skeuvel jaarlijks wilt ondersteunen

Bedrag
€35,- (minimale bedrag)
€50,€75,Anders, namelijk: €

Ik verklaar hierbij dat ik donateur wil worden van de Drienerlose Schaatsvereniging de Skeuvel en ik ga akkoord met
de voorwaarden zoals die vermeld staan in het Huishoudelijke Reglement en de Statuten, welke te vinden zijn op de
website of op te vragen zijn via de secretaris.

Datum:
Plaats:

Handtekening:
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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 doorlopende
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 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:

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 .
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