Inschrijfformulier LOPEN 2017
Doorlopende machtiging Ledenadministratie
Bankrekeningnr.:
Incassant ID:

SEPA

Ria Niënhaus, Torenlaan 6, 6691 BM Gendt. (ledenadmin@boddesprinters.nl)
NL24RABO 0105 7516 42
BIC Nr.: RABONL2U
NL02ZZZ401459150000

Het bestuur van b.o.d. “De Sprinters” heet u van harte welkom als aspirant lid van onze vereniging. Voor onze
administratie hebben we een paar persoonlijke gegevens nodig. Wij zullen daar zeer vertrouwelijk mee omgaan.
Als lid van b.o.d. “De Sprinters” verplicht u zich om vanaf de inschrijfdatum 1 keer per 3 maanden d.m.v.
automatische incasso de contributie van onze vereniging te voldoen.
U dient zich ook te schikken naar de statuten van de vereniging welke op verzoek kunnen worden ingezien.
Contributie lopers Recreanten Senior
€ 27,00 per kwartaal (€ 108,00 per jaar)
Lopers Recreanten Junior
€ 14,70 per kwartaal (€ 58,80 per jaar)
Inschrijfgeld:eenmalig
€ 7,50
Borg: t.b.v. hesje en lampje
€ 5,00 (alleen voor senioren)
Lidmaatschap studerenden:
€ 14,70 per kwartaal (studerend dagopleiding) (€ 58,80 per jaar)
e
3 lid van één gezin:
Gratis
Combi-lidmaatschap Senioren
€ 34,50 per kwartaal (skeeleren en hardlopen) (€ 138,00 per jaar)
Combi-lidmaatschap Junioren
€ 18,85 per kwartaal (skeeleren en hardlopen) (€ 75,30 per jaar)
Met de eerste kwartaalafschrijving zal tevens het inschrijfgeld en de borg worden afgeschreven. Bij aanvang lidmaatschap wordt
een reflecterend hesje en arm/beenverlichting verstrekt. Deze zijn bij donkere weersomstandigheden verplicht te dragen.
Na beëindiging van het lidmaatschap ontvangt u bij inlevering van het hesje (in goede staat) de borg van € 5,00 retour.
Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren uiterlijk één maand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal bij de
penningmeester of per email via: ledenadmin@boddesprinters.nl.

Ondergetekende:
Naam: ________________________________ __________________________

TussenvoegseL________

Roepnaam: _______________________Voorletters:________________Geboortedatum:____________________M/V
Straat____________________________________________________________

Huisnr: _____________

Postcode________________________Woonplaats________________________

Studerend:

Ja/Nee

Telefoon:____________________________ Email-adres:_______________________________________________
IBAN Banknummer:___________________________________________BIC Code____________________
Tenaamstelling bankrekeningnummer:______________________________________________________
Inschrijfdatum:____________________________
Handtekening (bij leeftijd <18 jaar te tekenen
door wettelijk vertegenwoordiger):

___________________________________

Loopt bij groep:________ Trainer_________________________

Dec. 2016

Uitgifte hesje:

Uitgifte lampje:

