AANMELDINGSFORMULIER CLUB VAN 50 VAN KV Futura
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Club van 50 van
KV Futura
Naam + voorletter(s)

…….……………………………………….………………..…..M / V

Voornamen

.…………………………………………………………………………

Emailadres

………………………………………………………………………….

Geboortedatum

………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

…..……………………………………………………………………..

Adres

………………………………………………………………….…..….

Postcode en Woonplaats

…....………………………………………….………………………….

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Na afloop van het eerste jaar
wordt het lidmaatschap stilzwijgend jaarlijks verlengd voor een jaar. Opzegging dient
(schriftelijk of per e-mail) te geschieden voor 1 november, waarbij een opzegtermijn van
twee (2) volle maanden in acht wordt genomen.
Ondergetekende verleent hierbij wel / geen toestemming tot publicatie van zijn/haar
voor- en achternaam op:
- Op de website van Futura
wel / niet
- In het clubhuis van Futura
wel / niet
-

+
Naam bij vermelding

………………………………………….

Door hieronder uw handtekening te plaatsen geeft u aan lid te willen worden van de
“Club van 50” van KV Futura. Gelieve het bedrag van € 50,- jaarlijks vóór 28 februari te
voldoen op IBAN rekeningnummer NL85 INGB 0009112125 t.n.v. KV Futura Club van
50.
Datum

………………………………………………

Handtekening

………………………………………………...

INCASSOMACHTIGING CLUB VAN 50 VAN KV FUTURA
Indien u kiest voor het betalen via automatische incasso hierbij het vriendelijke verzoek
onderstaand formulier in te vullen.
De automatische incasso zal jaarlijks aan het eind van de maand januari
plaatsvinden. (Bij aanmelding tijdens het seizoen zal de automatische incasso binnen
een maand na inlevering van het aanmeldingsformulier worden geïncasseerd).
Machtiging voor het automatisch en doorlopend incasseren van de jaarlijkse
bijdrage.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan KV Futura om met
ingang van januari 20…… (nb. jaartal invullen) van zijn/haar hieronder genoemde
bankrekening de jaarlijkse bijdrage van € 50,00 af te schrijven wegens de Club van 50
van KV Futura.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regels van het machtigen.
Naam en voorletters

……………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

…………………………………………………………………….

Bankrekening (IBAN)

…………………………………………………………………….

Datum

…………………………………………………………………….

Handtekening

……………………………………………………………………..

