Inschrijfformulier
- s.v.p. in blokletters invullen -

Persoonlijke gegevens:
Naam, voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode, Plaats:
Telefoon:

vast:

mobiel:

... - … - …….

geslacht:

E-mailadres(sen):
Geboortedatum:

M/V

Beroep:
Ondertekening: Ondergetekende geeft zich op als lid/juniorlid * van de Roeivereniging
Leerdam en verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement.
LET OP: vul ook de incassomachtiging op de achterkant in en onderteken het
formulier. Zonder handtekening kan het formulier niet in behandeling genomen worden.

..... - ..… - 20..….

Ingangsdatum lidmaatschap
Roei-ervaring: Ja / Nee*

Zo ja: Vereniging:
Roeidiploma’s:

Voorkeur roeidag:
Kan zwemmen: Ja / Nee*

Zwemdiploma’s:

Heeft u afspraken lopen m.b.t.
instructie?:

Ja / Nee*

Zo ja, met welke coach?
Wilt u deelnemen aan:

Wedstrijden / toertochten ?*

Wat zou u naast het roeien voor
de vereniging willen doen ?
* doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier volledig ingevuld (ook de achterkant!) en ondertekend inleveren in het
postvak van de secretaris of verzenden naar het secretariaat: secretaris@rvleerdam.nl
Roeivereniging Leerdam
Lingedijk 27 4142 LD Leerdam
www.rvleerdam.nl

DOORLOPENDE MACHTIGING

SEPA

Naam:

Roeivereniging Leerdam

Adres:

Lingedijk 27

Postcode:

4142 LD

Kenmerk
machtiging:

Plaats: Leerdam

Incassant ID

Lidnr (niet invullen)

NL63 ZZZ4 0321 1751 000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Roeivereniging Leerdam om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven. U geeft ook toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Roeivereniging Leerdam.
Roeivereniging Leerdam zal deze machtiging alleen gebruiken voor de contributie, voor de
kosten van verenigingsactiviteiten waarvoor u zich hebt aangemeld en voor andere vooraf
met u afgesproken betalingen.
Als u het niet eens bent met een incasso, dan kunt u deze laten terugboeken (storneren). Dit
kan tot 8 weken (56 kalenderdagen) na de incasso. Is de terugboektermijn verlopen? Neem dan
contact op met de penningmeester van de vereniging (e-mail: penningmeester@rvleerdam.nl).
Rekeningnummer

|N|L|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|

Naam
rekeninghouder
Straat:
Postcode:

Plaats:

Plaats en datum
ondertekening

Handtekening
rekeninghouder

Invullen door de penningmeester
Overstapservice
nieuw nummer
ingevoerd:
opgezegd per:

|_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|_|_||_|_|

