INSCHRIJFFORMULIER BEGUNSTIGER
(jeugd) leden dienen een ander formulier te gebruiken)
•
•
•

•
•
•
•
•

Ondergetekende geeft zichzelf op als begunstiger van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) en verklaart
zich te onderwerpen aan de bepalingen zoals vermeld in de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging. Personen t/m 18 jaar kunnen alleen als jeugdlid worden aangenomen.
Opzeggen dient schriftelijk vóór 1 december te geschieden bij het secretariaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Zandvoortse Reddingsbrigade doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw
bijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van de Zandvoortse Reddingsbrigade.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
De minimale bijdrage wordt ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld; U bent vrij om
jaarlijks een hoger bedrag te doneren, dit kunt u verderop* aangeven. In 2018 is de minimale bijdrage 15
euro.
De bijdrage wordt één maal per jaar van uw rekening afgeschreven.
Indien men niet als begunstiger wordt aangenomen, volgt restitutie van het betaalde bedrag.
Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld te worden en ingeleverd bij het secretariaat, onvolledig ingevulde
c.q. onleesbare inschrijfformulieren worden niet geaccepteerd.

Zandvoortse Reddingsbrigade, t.a.v. secretariaat
IBAN: NL63RABO 0326309152
van Speijkstraat 135, 2041 KM, Zandvoort, Nederland
Incassant ID: NL07ZZZ405949180000
ledenadministratie@zrb.info
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gegevens begunstiger

Invullen in BLOKLETTERS a.u.b.

Doorlopende machtiging SEPA
M/V

Achternaam
Voorletters en Roepnaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres
IBAN
Achternaam en voorletters
rekeninghouder

* Bedrag, anders dan de minimale bijdrage:

□25.00 / □50.00 / □ ander bedrag €__.__
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