Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme
Gevestigd te Goes, opgericht 29 september 1994

Aanmeldformulier BASIS lidmaatschap
Naam en voorna(a)m(en): ....................................................... Voorletter(s): ..…….. Man/Vrouw In te vullen door
Adres: ...........................................................................…………………………………………….. het secretariaat
Postcode en woonplaats: .........................................................Land: .................…………………  PDF (archief)
Telefoonnummer: .................................................. Geboortedatum: ….…………………………..

 XTR-ledenlijst

E-mail adres: ………………………………………… Nationaliteit: ..…………………………………  RABO-incassolijst
 KNWU-ID

Door inschrijving geef ik ATB Team X-Treme toestemming mijn persoonsgegevens te gebruiken
……………………….
én te publiceren, doch alleen in relatie tot de verenigingsdoeleinden.
Verzenden:

Ik ben vooral geïnteresseerd in:
 Recreatief mountainbiken

 Wedstrijd mountainbiken

 Activiteiten

 Trainingen

 Ik (ouders/verzorgers) ben (zijn) natuurlijk bereid enige hand en spandiensten te verrichten:

 BS-pm
 STT-Jgd Goes
 STT-Jgd Vlissingen

Beroep: ……………….………..………………………………………………………………………….  STT-Jgd Hulst
Hobby’s / Interesses: ..…………..……………………….………………………………………………  Bevestiging
In ben met X-Treme in contact gekomen door: ..…………..……………………….………………… Evt. opmerkingen:
De jaarcontributie bedraagt en wordt berekend vanaf de maand van inschrijving
 €63,00 (€5,25 p/m)*
 €57,00 (4,75 p/m)**
 €48,00 4,00 p/m)***

…………………….
…………………….

Inschrijfkosten bedragen éénmalig €10,00:
Vanwege het verplichte KNWU-lidmaatschap wordt de contributie per (deel van een) jaar verhoogd met €7,00.
* Senioren (v.a. het jaar waarin de 19 jarige leeftijd wordt bereikt),
** Nieuwelingen & Junioren (v.a. het jaar waarin de 15 jarige t/m het jaar waarin de 18 jarige leeftijd wordt bereikt),
*** Jeugd t/m categorie 7 (t/m het jaar waarin de 14 jarige leeftijd wordt bereikt).
Leden die deelnemen aan trainingen, wedstrijden, toertochten en/of andere (fiets)activiteiten worden geacht
in ATB Team X-Treme teamkleding te rijden.

Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Land incassant*
Kenmerk machtiging

: Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme
: Jan Delstlaan 2
: 4326 AH
Woonplaats incassant
: Nederland
Incassant ID
: Jaarlijkse contributie

: Noordwelle
: NL98ZZZ403113020000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme om doorlopend een incasso-opdracht
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend het bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme.
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.
aam

: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Adres

: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Postcode

: ………..……………….. Woonplaats : ………..……………….…………….…………….………………................................................

Land*

: ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN]

: ………..…………………………………………….. Bank Identificatie [BIC]** :…..…………………..............................

Plaats en datum

: …..………………….…..………………………………………………….. Handtekening

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Secretariaat:  Weeldeweg 21, 4328 NA Burgh-Haamstede,  0111-652743, @ x-treme.sec@zeelandnet.nl
website: www.atbteamx-treme.nl , IBAN NL02 RABO 0320 5383 62, KvK Zeeland 40311302

