Aanmeldingsformulier AV Goor ‘75
Beste atleet/atlete,
Je hebt nu een paar weken de training gevolgd bij één van de trainingsgroepen van de
atletiekvereniging van Goor. Wij hopen dat je het leuk vindt op deze manier bezig te zijn. De
verenigingscontributie bedraagt per 1 januari 2021:
Categorie
Geboortejaar
Bedrag
Junioren
2002 t/m 2009
€36,50 1e kwartaal
€36,50 2e kwartaal
€21,00 3e kwartaal
€21,00 4e kwartaal
Inschrijving/administratiekosten
€9,90 (eenmalig)
Noot: Atletiekunie en licentiekosten worden in het eerste half jaar verrekend.
Aanmelden kan op de volgende manieren:
- vul het aanmeldingsformulier en de machtiging in. Maak een scan of foto en E-mail dit
naar de ledenadministratie (ledenadministratie@avgoor.nl);
- vul het aanmeldingsformulier en de machtiging in en lever het in het postvakje in van de
ledenadministratie in het clubgebouw. Je kunt het ook aan één van de trainers geven.
Dan zorgen zij dat dit hier terecht komt.
Opzeggingen, wijzigingen uiterlijk voor 15 juni of 15 november schriftelijk doorgeven aan de
ledenadministratie (ledenadministratie@avgoor.nl).

Voorletters:……………………………………………Roepnaam:……………………………………......
Achternaam:…………………………………………………………………………………………….........
Geboortedatum:………………………………………Geslacht:…………………………………………..
Straat:…..…………………………………….............Huisnummer:………………………………………
Postcode:…………………………………….............Woonplaats:………………………………............
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………..
Wedstrijdlicentie: ja/nee
Ingangsdatum lidmaatschap:……………………………………………………………………………….

Paraaf penningmeester:

Paraaf ledenadministratie:

S€PA

Doorlopende machtiging
Naam

: Atletiek Vereniging Goor '75 (AV Goor)

Adres

: Lintelerweg 3

Postcode

: 7471 LB

Woonplaats : Goor

Land

: Nederland

Incassant ID : NL11ZZZ400745050000

Kenmerk machtiging : 202001
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan AV Goor doorlopende incasso opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en
Atletiekunie bijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van AV Goor.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

: …………..………………………………………………………………………………………………………………………..….

Adres

: …………………..………………………………………………………………………………………………………………..….

Postcode

: ………………………

Land

: …………………..………………………………………………………………………………………………………………..….

Woonplaats : ………………………………………....……….………………………..…

Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………………………

Bank identificatie (BIC) * : …………………………...……

Plaats en datum

Handtekening :

* Geen verplicht veld bij NL IBAN

Paraaf penningmeester:

Paraaf ledenadministratie:

