Aanmeldingsformulier Fietscrossvereniging “ Flying Birds Winschoten
( Bij aanmelding copy ID kaart, hierbij graag het BSN-NUMMER doorstrepen)
Basisgegevens
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam*
Roepnaam*
Geslacht*
Geboortedatum*
Adres *
Postcode en plaats*
Telefoonnummer(s)*
Emailadres*

: ………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………….
: Man / Vrouw ( doorhalen wat niet van toepassing is )
: ………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………….

NFF-LICENTIE
•
•
•

Al eerder een NFF-licentie aangevraagd?* : JA / NEE ( doorhalen wat niet van toepassing is )
Overschrijving van andere vereniging?*
: JA / NEE ( doorhalen wat niet van toepassing is )
Zo ja, naar andere vereniging*
: ……………………………………………………

•

Klasse* :

Jongens
Meisjes
( aankruisen wat van toepassing is )

Datum*
:
Handtekening */** :

* Velden gemarkeerd met 1 ster zijn verplicht. De aanmelding kan niet in behandeling worden genomen indien niet alle verplichte velden correct zijn ingevuld
** ( Mede-) ondertekening door een bevoegde ouder/verzorger is vereist indien het lid tijdens de aanmelding jonger is dan 18jaar.
Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de voorwaarden die zijn gesteld aan het lidmaatschap, zoals vermeld in de statuten, het huishoudelijk
reglement en de overige bepaling van de vereniging.
U gaat hierbij een kalenderjaar aan, van 1 januari t/m 31 december tot wederopzegging.

In te vullen door het bestuur
Datum aanmelding
:
Toegekend startnummer :

Fietscross vereniging ‘’Flying Birds
Winschoten’’
Email: info@flyingbirds.nl

DOORLOPENDE MACHTIGING

Website : www.flyingbirds.nl
Bank: NL82 RABO 0351741046
K.v.K nr : 40037967

Ondergetekende
Voorletters en naam :

………………………………………………………………………………

Adres :

………………………………………………………………………………

Postcode en plaats :

………………………………………………………………………………

Naam rekeninghouder:

………………………………………………………………………………

IBAN rekeningnummer :

………………………………………………………………………………

Incassant
Naam

: Fietscrossvereninging “Flying Birds Winschoten”

IBAN Rekeningnummer : NL82 RABO 0351741046
Incassant ID

: NL44ZZZ4003379670000

Betalingsgegevens :

Betreft inning van contributie en licentiekosten.

Bedrag per jaar

€ 125.00

Bedrag per maand € 11.50
Kruis aan

maandelijkse incasso € 11.50
In 1x het bedrag incasseren afhankelijk van datum inschrijving

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de”Flying Birds te Winschoten” om de
betreffende bedragen van zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven.

De contributie (inclusief licentiekosten indien van toepassing) wordt 1x per jaar omstreeks eind februari
van uw bank- of girorekening afgeschreven.
Het kalenderjaar is van 1 januari t/m 31 december tot wederopzegging.

Voor nieuwe leden is de incassodatum in het 1ste jaar afhankelijk van
de ingangsdatum van het lidmaatschap.
Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u binnen 30 kalenderdagen na de afschrijving uw bank- of
postbankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Datum :
Handtekening :

