Ammerzodense Badminton Club
Ledenadministratie:

Dhr. H. Vontenie
Goudenregenlaan 38, 5308 LG Aalst
ledenadministratie@abc-ammerzoden.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Ammerzodense Badminton Club (ABC).
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap:

-

-

S.v.p. volledig invullen in blokletters

Achternaam:

Man

Voorvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

d

d

Vrouw

m m

j

j

j

j

Adres + nr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel Tel.nr.:

0 6-

E-mail:
Ondergetekende machtigt hierbij de Ammerzodense Badminton Club, de contributie, het éénmalig
inschrijfgeld en eventuele competitiebijdrage ten behoeve van het aangemelde ABC-lid, automatisch
te incasseren ten laste van de onderstaande bankrekening
Betaling wordt gedaan door:
Achternaam

Man

Voorvoegsel:
IBAN-rekeningnr:

Vrouw

Voorletters:
N L

ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart zich tevens akkoord met:
-

het éénmalig voldoen van het inschrijfgeld

-

dat dit lidmaatschap pas eindigt na schriftelijke opzegging aan het adres van de ledenadministratie van ABC en met inachtneming
van een opzegtermijn van twee weken voor de aanvang van het nieuwe kwartaal.

-

de regels zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van ABC. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat
van ABC en terug te vinden op de website.

altijd bij vooruitbetaling te voldoen van de verschuldigde contributie en eventuele competitiebijdrage d.m.v. automatische
incasso

Datum ondertekening:

-

-

Handtekening*:

d d
m m
j j j j
*Tot 18 jaar ondertekening door een ouder of voogd:
Ondergetekende heeft het recht om bedragen binnen 30 dagen na afboeking terug te laten boeken op zijn/haar rekening, indien
hij/zij het met de afboeking niet eens is.
Een opdracht tot stornering aan uw bank is hiervoor voldoende. Neem voor stornering contact op met de penningmeester als u
van mening bent dat er een fout zit in de afboeking.

Secretariaat: Ammerzodense Badminton Club, Maaspoortweg 321, 5235 KX 's-Hertogenbosch
RABO-banknummer NL95RABO 03260.20.098 t.n.v. Badmintonvereniging ABC te Ammerzoden, Inschrijving K.V.K. 40157034

www.abc-ammerzoden.nl
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