WELKOM BIJ GYM- en TURNVERENIGING
SWIFT !
Wat leuk dat u en/of uw kind wil komen sporten bij onze vereniging!
Voor deelname aan de verschillende sporten, moet u (of uw kind) lid zijn en contributie betalen.
Lid worden kan door middel van het invullen van dit inschrijvingsformulier, tevens
machtigingsformulier. De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld
en wordt in vier termijnen geïncasseerd. De contributie is vanaf 1 april 2017:
Kwartaaltermijn
Contributie (via nota)

Incasso (korting 5%)

4 t/m 16 jaar

€ 33,75

€ 32,10

17 t/m 55 jaar

€ 38,50

€ 36,60

56 en ouder

€ 34,50

€ 32,80

selectieploeg extra

€ 34,00

€ 32,20

Het lidmaatschap duurt na aanvang tenminste een half jaar en voor selectieturn(st)ers altijd een
volledig seizoen!
Opzeggen kan alleen schriftelijk en uitsluitend per 30 juni of per 31 december bij het bestuur
via info@gymverenigingswift.nl of via ons postadres: Burg. De Boerstraat 61, 1566 KB Assendelft.
Voor nieuwe leden zal bij de eerste contributietermijn tevens het inschrijfgeld van € 10,00 worden
geïnd. Daarvoor krijgt elk nieuw lid eenmalig gratis het unieke Swift T-shirt. Deze zijn in
verschillende maten verkrijgbaar bij de leiding.
Het bestuur wenst u (en/of uw kind) een sportieve tijd toe.
Gaarne onderstaand formulier VOLLEDIG invullen, afdrukken, ondertekenen, afknippen en bij de
eerstvolgende les/training aan de leiding afgeven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving en doorlopende machtiging S€PA
Ingangsdatum lidmaatschap:
Gymles/training/dag/uur:
Naam lid:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiele telefoon:
Naam:
Adres:
Postcode:
Incassant-ID:
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

Geboortedatum:
M

V

Email-adres :

Gymvereniging SWIFT
Andes 12
1567 KP
Plaats:
Assendelft Land:
NL87ZZZ406182320000
Swift
Contributie

Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymvereniging SWIFT 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 Gymvereniging SWIFT. Als u het niet eens bent met de afschrijving
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken (via internet bankieren) contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.

IBAN-rekeningnummer:
Rekening op naam van:

Land:

Nederland

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden zoals op onze website en hierboven beschreven.

Plaats :
Handtekening :

Datum :

(indien het lid jonger is dan 18 jaar is, ondertekening door ouder/verzorger)

