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

Inschrijfformulier
(s.v.p. inleveren bij de trainer/trainster)
Lidnummer:
(in te vullen door de administratie)

A. Gegevens van de sporter:

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

M/V

Achternaam: ..............................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ...........................................................................................................................
(lid)
Telefoon: (vast) .................................................... (mobiel) ...................................................... (moeder)
(vader)
E-mail: .......................................................................................................................................................
Geboortedatum: ................................................. Handtekening:

B. Informatie over de lessen:
Afdeling

O gymnastiek jeugd
O Keep Fit dames

O turnen meisjes/dames
O turnen jongens/heren

O trampolinespringen
O

Naam train(st)er: ........................................................... Locatie: .............................................................
Lesdag(en): ................................................................... Lestijd(en) ..........................................................
Totaal aantal uren per week: ........................................ Ingangsdatum: ...................................................

C. Aanvullende vragen:
Is de sporter al lid van een andere gymnastiekvereniging? (aankruisen wat van toepassing is):
O Nee
O Ja, naam en plaats vereniging: ...............................................................................................................
Is de sporter in het bezit van een wedstrijdpaspoort?
O Nee O Ja
Als de sporter op wedstrijden uitkomt voor een andere vereniging, kan hij/zij maximaal 1x per week
trainen bij WIK-FTC. Bij vaker trainen dient de sporter uit te komen voor WIK-FTC.
Zijn er bijzonderheden in verband met de gezondheid?
O Nee
O Ja, namelijk.............................................................................................................................................

TOELICHTING Z.O.Z.

TOELICHTING Z.O.Z.

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

D. Toelichting:
Dit formulier moet u zo volledig mogelijk invullen (deel A, B, C 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 maandelijks (12 maanden) vooraf in de eerste week van de maand geïncasseerd, plus éénmalig
€ 5,00 inschrijfgeld bij aanvang van het lidmaatschap.
Daarnaast wordt de Bondscontributie 1x per jaar (in het eerste kwartaal) geïnd via automatische
incasso. Bij aanvang van het lidmaatschap nadat de Bondscontributie is geïncasseerd, wordt deze voor
het resterende deel van het jaar geïnd tegelijk met de eerste contributiebetaling.
Voor wedstrijdsporters geldt dat de kosten voor wedstrijddeelname en turnkleding via automatische
incasso worden geïnd, na een aankondiging via de mail.
Wijzigingen in het lidmaatschap (wijziging in trainingsuren of in uw adres-, telefoon-, mail- of
bankgegevens) kunt u doorgeven via het Wijzigingsformulier.
Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober van elk jaar. Dit
moet uiterlijk 2 weken tevoren worden gemeld bij de Ledenadministratie.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door middel van het Afmeldingsformulier.
__________________________________________________________________________________

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
Aug. 2017

