SCHERMVERENIGING COURAGE
VELDHOVEN
Opgericht in 1978
INSCHRIJFFORMULIER
Naam: ..............................................................

Roepnaam: ............................................................................

Voornamen (voluit): ....................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................
Postcode: ......................... Woonplaats: .................................................... Telefoon: ……..………….....................
Email adres: ………………………………………………………………………………………………………...………......
Geboortedatum: .............................................................................. Geslacht: M/V

Wordt lid van SV Courage vanaf ................................................................…….............................
Vanaf ingang lidmaatschap bent u contributie verschuldigd. U dient voor minimaal 1 jaar lid te worden.
De contributie bedraagt voor jeugdleden (7 t/m 15 jaar) € 9,00, voor junioren (16 en 17 jaar) en studenten (18 jaar
en ouder) € 12,75 en voor senioren (18 jaar en ouder) € 18,00 per maand. Ook tijdens schoolvakanties moet de
contributie worden doorbetaald. De contributies worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden
Vergadering.
Naast contributie aan de vereniging moet jaarlijks een bedrag aan de KNAS betaald worden. Dit is voor
schermers t/m 20 jaar € 23,50 en voor schermers vanaf 21 jaar € 46,75. Deze bedragen gelden voor 2015, de
schermbond bepaalt per jaar het tarief.
De contributie wordt maandelijks rond de 25e van de maand en de kosten van de KNAS jaarlijks rond 10 februari
via automatische incasso geïnd door de vereniging.
Indien er (lichamelijke-) beperkingen zijn waarmee SV Courage rekening moet houden, gedurende de
aanwezigheid van het (aspirant)lid tijdens lessen en/of toernooien, dienen deze van tevoren gemeld te worden bij
het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste één maand schriftelijk voor de gewenste beëindigingdatum
plaats te vinden. De beëindigingdatum is altijd de 1e van de maand.
Bij minderjarigen dient een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te ondertekenen.
Naam en voorletters: ….............................................................................................................................
Plaats: ................................................................

Datum: ................................................................

Handtekening:

LET OP: Vul ook de machtiging aan de achterzijde in!

Sportzaal:
Norenberg 21
5508 DJ Veldhoven
Nederland

Contactgegevens:
secretaris@svcourage.nl
www.svcourage.nl

SCHERMVERENIGING COURAGE
VELDHOVEN
Opgericht in 1978

Doorlopende machtiging

SEPA

Naam
Adres
Postcode
Land
IBAN
Incassant ID

: Schermvereniging Courage
: Witvrouwsberg 19
: 5508 DX
Woonplaats
: Nederland
: NL17 INGB 0004 2007 84 BIC
: NL63ZZZ402354210000

Kenmerk machtiging†
Reden betaling

: CONT- -0
: Contributie schermvereniging Courage en Koninklijke Nederlandse
Algemene Schermbond (KNAS)

: Veldhoven
: INGBNL2A

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan schermvereniging Courage om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van schermvereniging Courage.
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

:

Land

:

IBAN

:

Woonplaats

:

Bank Identificatie (BIC)* :
Plaats

:

Handtekening

:

Datum :

In te vullen door de penningmeester na ontvangst van het getekende formulier.
*Niet verplicht bij Nederlands IBAN
†

Sportzaal:
Norenberg 21
5508 DJ Veldhoven
Nederland

Contactgegevens:
secretaris@svcourage.nl
www.svcourage.nl

