
Sportvereniging “W.I.K.” Bovensmilde
Aanmeldformulier

Badminton – Gym - Recreanten volleybal

Sportvereniging W.I.K. is verheugd u te mogen begroeten als nieuw lid.

De ingangsdatum van uw lidmaatschap is op de 1ste dag van de maand dat u zich aanmeldt. Opzeggen kan alleen
schriftelijk per kwartaal, dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober, bij de ledenadministratie. U kunt alleen per
automatische incasso betalen. Wij verzoeken u het formulier in de daarvoor bestemde “WIK” brievenbus te doen.
Deze kunt u vinden in de hal van de Spil.

Voor leden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen.

Naam lid : ____________________________________________

Adres : ____________________________________________

Postcode en woonplaats                     : ____________________________________________

Telefoonnummer : ____________________________________________

Geboortedatum : ____________________________________________

E-mail adres : ____________________________________________

Ingangsdatum : ____________________________________________

Sport : Gymnastiek  /  Badminton  /  Recreanten Volleybal

Doorlopende machtiging:

Ondergetekende (rekeninghouder),

Naam : ____________________________________________

Adres : ____________________________________________

Postcode en Plaats : ____________________________________________

IBAN nummer : ____________________________________________

Naam incassant

Naam : Sportvereniging WIK Bovensmilde

Adres : Zwenkgras 4

Postcode en Plaats : 9421 NL  Bovensmilde

IBAN  nummer : NL77 RABO 0310106699

www.wik-bovensmilde.nl | ledenadministratie@wik-bovensmilde.nl
Voorzitter |  Jorn Hordijk | Telefoon : 06 - 24733250 | Email : voorzitter@wik-bovensmilde.nl

Secretaris | Maarten Klaucke | Telefoon : | Email : secretaris@wik-bovensmilde.nl
Penningmeester | Steven Schoemaker | Telefoon : | Email : penningmeester@wik-bovensmilde.nl



Sportvereniging “W.I.K.” Bovensmilde
Aanmeldformulier

Badminton – Gym - Recreanten volleybal

Machtiging

Ondergetekende machtigt de ontvanger om het volgende bedrag per kwartaal van zijn/haar rekening af te schrijven

Bedrag : € ____   (zie website voor actuele bedragen).

Reden : Contributie t.b.v. Sportvereniging WIK

Het bedrag zal omstreeks de eerste van elk kwartaal van uw bankrekening worden afgeschreven. Ondergetekende
heeft het recht om binnen 56 kalenderdagen na de datum dat de opdracht ten onrechte is verwerkt, de incasso te
storneren.

Ondertekening opdrachtgever

Datum : _________________________________________

Handtekening : _________________________________________

Tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen worden soms foto’s gemaakt. Deze foto’s worden eventueel
geplaatst op de website, in een nieuwsbrief of worden gebruikt voor andere promotionele doeleinden t.b.v. de
vereniging.

Ik heb er wel / geen bezwaar tegen het plaatsen/maken van foto’s ten behoeve van promotionele doeleinden van
sportvereniging W.I.K.
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