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Inschrijfformulier GSSV Moddervet
Om de kosten van het bankverkeer zo laag mogelijk te houden, verzoekt GSSV Moddervet om als sporter de
contributie per kwartaal automatisch te laten incasseren.
 Een foutief afgeschreven bedrag kunt u altijd binnen een maand weer terug laten boeken via uw eigen bank;
 U kunt te allen tijde uw incassomachtiging intrekken. Dan graag een e-mail naar
secretaris@gssvmoddervet.nl;
 Opzegging lidmaatschap is altijd mogelijk. Uitschrijving na de eerste maand in een nieuw kwartaal, dan wordt
deze in rekening gebracht. Neem voor uitschrijven ook contact op met de secretaris.
Naam:
Voorletters:
Geslacht: M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Studie:
RUG-/Hanze NAW-/ACLO-nummer (doorhalen wat niet van toepassing is):
IBAN-nummer:
Lidmaatschap ACLO en Survivalbond Nederland
Omdat de vereniging is aangesloten bij de ACLO, is het voor de leden verplicht om ingeschreven te staan bij de
ACLO. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd, dus zorg ervoor dat dit in orde is! Als je nog geen ACLO-kaart hebt, schaf
deze dan aan op www.aclosport.nl.
Verder is het verstandig om lid te worden van Survivalbond Nederland (SBN). Als je nu een ongeval krijgt tijdens een
training of wedstrijd, ben je hier namelijk niet voor verzekerd. Als lid van de bond ben je dit wel. Daarnaast krijg je dan
drie keer per jaar het bondsblad Sur5All in huis en betaal je minder inschrijfgeld bij runs. Een lidmaatschap kost slecht
€17,50 per jaar. Via deze link kun je lid worden: www.survivalbond.nl/infusions/wrapper/wrapper.php?wrapper_id=36.
Contributie
De contributie bedraagt €25,- per kwartaal. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en
bekend gemaakt aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, GSSV Moddervet
tot automatische incasso van de verschuldigde kwartaalbetaling. De automatische incasso wordt van kracht met de
ondertekening van dit formulier. De kwartaalafschrijving vindt plaats in januari, april, juli, oktober.
Datum:……………………… Handtekening:………………………………………………………………

Vriendelijk bedankt,

Bestuur GSSV Moddervet

