Sportvereniging
Postbus 162
8440 AD Heerenveen
ledenadministratie@wik-ftc.nl
IBAN: NL87.INGB.0003089262
Opgericht 21 juni 1872

Inschrijfformulier peutergym
(inleveren bij de trainster of opsturen)
A. Gegevens van de peuter:

Lidnummer:
(in te vullen door de administratie)

Voorletters en voornaam: .....................................................................................................

M/V

Achternaam: ..............................................................................................................................................
Geboortedatum: .........................................................................................................................................
B. Gegevens van de ouders/verzorgers:
Naam: ........................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ...........................................................................................................................
Telefoonnummer: (vast) ............................................ (mobiel) ................................................. (moeder)
(mobiel) ................................................... (vader)
E-mail: .......................................................................................................................................................
Handtekening:

C. Informatie over de lessen:
Naam trainster: ..............................................................Locatie: .............................................................
Lesdag: ......................................................................... Lestijd: ..............................................................
Ingangsdatum: ...........................................................................................................................................

D. Aanvullende vragen:
Zijn er bijzonderheden met de gezondheid?
O Nee
O Ja, namelijk ............................................................................................................................................

TOELICHTING Z.O.Z.

TOELICHTING Z.O.Z.

E. Vrijwilligerstaken
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zijn we steeds op zoek naar aanvulling van deze
groep. Waarvoor kunnen wij u (als ouder) benaderen?
O bestuursfunctie
O kledingbeheer
O administratieve taak
O jurylid / jurycursus
O organisatie van / helpen bij activiteiten O overig, namelijk: .........................................................

F. Toelichting:
Dit formulier moet u zo volledig mogelijk invullen (deel A t/m E en de onderstaande machtiging voor
automatische incasso) en ondertekenen. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de train(st)er of
deponeren in de WIK-FTC brievenbus bij de turnhal of opsturen naar het postbusadres. De contributie
wordt per lessenblok vooraf geïncasseerd, plus eenmalig € 5,00 inschrijfgeld bij de aanvang van het
lidmaatschap. De verplichte Bondscontributie is inbegrepen in de lessen-contributie.
Wijzigingen in het lidmaatschap (wijziging in uw adres-, telefoon-, mail- of bankgegevens, of bij
overstap naar een andere les) kunt u doorgeven via het Wijzigingsformulier.
Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk aan het einde van elk blok en wanneer het kind 4 jaar wordt.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door middel van het Afmeldingsformulier of per e-mail bij de
trainster of de ledenadministratie.
__________________________________________________________________________________

DOORLOPENDE MACHTIGING (SEPA)
Naam incassant:
Sportvereniging WIK-FTC
Adres incassant:
Postbus 162, 8440 AD Heerenveen
Incassant ID:
NL77ZZZ400015260000
Kenmerk machtiging: Incassant ID + Lidnummer
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportvereniging WIK-FTC om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
contributie en/of bijkomende kosten, en toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportvereniging WIK-FTC.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Rekeningnummer (IBAN)

N L

Naam en voorletters rekeninghouder: .......................................................................................

M/V

Adres: ........................................................................................................................................................
Postcode en plaats: ....................................................................................................................................
Datum: ............................................................................... Handtekening:

Alle correspondentie kunt u sturen naar:

WIK-FTC Heerenveen, t.a.v. de ledenadministratie
Postbus 162, 8440 AD Heerenveen
Feb. 2017

