INSCHRIJFFORMULIER : LID WORDEN VAN WTTC VLUG TRUG :

* Minimaal vereiste informatie , invullen of aankruisen :
* Aanmelding voor *

Clublid

/

Individueel lid

Ik ben al bij een andere (NTFU) vereniging lid *

Nee

/

Ja - NTFU-lid nummer :
Naam vereniging:

Achternaam *
Voorletters *
Tussenvoegsels *
Voor(Roep)naam *
Geslacht *

Man

/

Vrouw

Geboortedatum ( dd-mm-jjjj) *
E-mail adres *
Telefoonnummer * (vast)
Mobile telefoonnummer *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *

Sportspecifieke diploma’s

Opmerkingen en bijzonderheden

 Ik ga akkoord met het privacy beleid van de vereniging en geef
toestemming voor het opslaan en verwerken van mijn persoonsgegevens.
Ik heb GEEN bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik
mogelijk te zien ben.
Ik heb WEL bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik
mogelijk te zien ben.
Meer informatie over WTTC Vlug Trug ? Kijk dan op www.vlugtrug.nl

Doorlopende machtiging aan W.T.T.C. VlugTrug
Naam incassant

: WTTC Vlug Trug

Adres incassant

: Laurierstraat 15

Postcode incassant

: 5271 KH .......

Land incassant

: N.L. Incassant ID : NL31ZZZ402181220000

Kenmerk machtiging *

: VTC111084-…………….. (NTFU nummer)

Sint-Michielsgestel

( * wordt na inschrijving door penningmeester toegekend en ingevuld )
Reden betaling

: Contributie / Eigen bijdrage o.i.d. / Clubkleding o.i.d. ....

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan de penningmeester van WTTC VlugTrug
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van jouw rekening af te
schrijven voor contributie, eigen bijdrage, clubkleding e.d. Je geeft hiermee ook je bank toestemming om
doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdrachten van de NTFU.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank en vraag naar de voorwaarden.
Of
neem contact op met de Penningmeester van WTTC VlugTrug info@vlugtrug.nl
* De machtiging stopt automatisch wanneer u uw lidmaatschap bij WTTC VlugTrug opzegt, na afloop van het lopende
contributie-boekhoudjaar.

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

E-mail adres

:

Woonplaats :

Rekeningnummer [IBAN] :
Plaats en Datum

:

Uw handtekening

:

Meer informatie over WTTC Vlug Trug ? Kijk dan op www.vlugtrug.nl

