Aanmeldingsformulier en Doorlopende Machtiging Contributie skv Nexus
Zie je korfbal wel zitten? Meld je dan snel aan bij
SKV NEXUS
Om lid te worden moet je dit formulier invullen (of laten invullen door één van je ouders
/verzorgers) en inleveren bij het secretariaat. Een pasfoto mail je naar secretaris@skvnexus.nl
De contributie voor het seizoen 2018/2019 (1 juli 2018 t/m 30 juni 2019) bedraagt:
KangoeroeKlup
(geen competitie)
€ 6,00 per kwartaal
O
Welpen
5 tot 7 jaar *
€ 23,00 per kwartaal
O
€ 31,00 per kwartaal
O
Pupillen
7 tot 11 jaar *
Aspiranten
11 tot 15 jaar *
€ 31,00 per kwartaal
O
Junioren
15 tot 18 jaar *
€ 42,50 per kwartaal
O
Senioren
18 jaar en ouder *
€ 56,50 per kwartaal
O
Niet-spelende leden
€ 17,00 per kwartaal
O
KanGoeroes
€ 17,00 per kwartaal
O
Buitenleden
€ 7,00 per kwartaal
O
*) = leeftijd op 1 januari van het lopende seizoen (dus 1 januari 2019)
NB. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk beëindigd worden aan het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn
van 2 maanden (dus vóór 1 mei) bij het secretariaat (secretaris@skvnexus.nl).

Naam incassant : skv NEXUS
Adres incassant : Parkweg 411
Postcode incassant : 3121 KK
Woonplaats incassant : Schiedam
Land incassant : Nederland
Incassant ID : NL55ZZZ611355420000
Kenmerk machtiging** : ……………………………
**) In te vullen door penningmeester

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan skv Nexus doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van skv Nexus. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Contributie wordt per eerstvolgende
factuur datum afgeschreven. Dit gebeurt viermaal per jaar omstreeks 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april. Word
je halverwege het kwartaal lid, dan wordt het huidige kwartaal in het eerstvolgende kwartaal afgerekend.

Naam skv NEXUS lid : ……………………………………………………… (m/v) Geboortedatum : …………………
Naam Rekeninghouder : ……………………………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Postcode : ………..……………………….. Woonplaats : ………..……………….…………….……………………………..
Land : ……………….………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………..………………………………………………………………
Plaats en datum : …..………………….…..…………………… Handtekening : ………………………………………..

