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Inschrijfformulier / Incasso machtiging contributie

Ondergetekende:

Naam

Adres

Telefoon

ID

Email

verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Sport Vereniging Panter om van zijn of 
haar bankrekening een bedrag te incasseren inzake contributie als:
(aankruisen hetgeen van toepassing is)

 o Spelend o Maand (Spelend € 19,00 / Niet Spelend € 9,00)

 o Niet spelend o Kwartaal (Spelend € 57,00 / Niet Spelend € 27,00)

   o Jaar  (Spelend € 228,00 / Niet Spelend € 108,00)

Bankgegevens

Ondertekening

Lever dit formulier in bij de wedstrijdsecretaris, je leider, in de bestuurskamer of mail het naar 
info@svpanter.nl

Informatie over contributie: Sport Vereniging Panter
 T.a.v. Penningmeester
 Groeneveldselaan 13
 3902 HA  Veenendaal
 info@@svpanter.nl

Voor lidmaatschap reglementen zie volgende blad/achterzijde

Voorletters

Roepnaam

Postcode

Datum

Straatnaam + huisnummer

IBAN nummer

Handtekening

Mobiel telefoonnummer

Paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Achternaam

Geboortedatum

Woonplaats

Plaats
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Lidmaatschap SV Panter

Periode
Het verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Inschrijving 
vindt plaats middels een inschrijfformulier, te verkrijgen in de bestuurskamer of op onze 
website.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoen. Een lid is derhalve voor een seizoen 
contributie verschuldigd, ongeacht de betaaltermijn.
Indien men gedurende een seizoen lid wordt van de vereniging, is contributie naar rato 
verschuldigd.

Betaling
Termijn incasso van contributie vind automatisch plaats van de opgegeven IBAN rekening.
Indien een incasso door de bank wordt geweigerd, dient een lid ongeacht de reden van 
weigering de verschuldigde contributie alsnog binnen 30 dagen te voldoen.
U kunt een incasso altijd zelf weigeren en door de bank laten storneren. Houdt u rekening 
met de termijn die daar bij u bank voor geldt. Het afgeschreven bedrag wordt dan weer 
teruggestort op uw rekening.

Opzegging
Opzegging kan alleen schriftelijk voor 30 juni van het lopende seizoen via het postadres of 
via de mail op info@svpanter.nl. Na 30 juni wordt het lid geacht voor het komende seizoen 
contributie te voldoen.

Sancties
Een lid is niet gerechtigd voor de vereniging uit te komen zolang een contributieachterstand 
van meer dan een kwartaal bestaat of de administratiekosten in verband met een door het lid 
begane overtreding niet heeft voldaan.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt tijdens de ledenvergadering vastgesteld.

Uitgave juli 2019.


