Inschrijfformulier Jeugd Roei- en Zeilvereniging Daventria 2018

Achternaam jeugdlid: …………………………………………………….. Roepnaam: .........................................

Initialen: ...............

Adres:

…………………………………………………….................................

Geboortedatum: ………………………...

Postcode:

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

M/V

Telefoon jeugdlid:

……………..…………………...........................

E-mail jeugdlid: ………………………………................................

Naam ouders/voogd: ................................................................ en ...........................................................
Telefoon ouders/voogd: ............................................................ en ...........................................................
E-mail ouders/voogd: ............................................................. en ............................................................
Svp aankruisen wat van toepassing is;
0 ik heb geen roeiervaring en wil graag deelnemen aan de introductiecursus van 6 lessen op zaterdag van 12 uur – 13 uur.
Kosten voor de introductiecursus jeugdlid zijn:
€ 43,00 (1 maal per week)
> aan het eind van de introductiecursus wordt door de cursus-coördinator geïnventariseerd of ik lid wil worden.
Dit lidmaatschap geldt voor het resterende kalenderjaar
> verder gelden de regels, zoals onderstaand vermeld
0 ik ben een ervaren roeier en wil direct lid worden:
0 lidmaatschap, Jeugdlid (12 t/m 17 jaar; peildatum 1 januari): € 230,00 per kalenderjaar
Ik ga akkoord met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de besluiten van de Algemene Ledenvergadering van Daventria
en de privacyverklaring van Daventria. Deze stukken zijn te raadplegen op de site: www.daventria.com. Dit betekent
ondermeer dat:
- een kennismakingsperiode -zonder schriftelijke opzegging- na 2 maanden automatisch wordt omgezet in een
lidmaatschap voor het resterende kalenderjaar
- het lidmaatschap wordt aangegaan voor het resterende deel van het lopende kalenderjaar; de contributie wordt naar
rato van het resterende aantal maanden verrekend
- in het eerste contributiejaar een entrée-bijdrage van € 48,00 wordt geheven
- bij automatische incasso een korting van € 10,00 wordt gegeven
- zonder schriftelijke opzegging voor 1 november van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap telkens wordt verlengd
met één heel kalenderjaar. Tenzij het bestuur op verzoek anders besluit.
- opzegging van het lidmaatschap schriftelijk moet plaatsvinden via ledenadministratie@daventria.com.
Kosten voor deelname aan wedstrijden en toertochten en daarvoor nodige transportkosten zijn niet bij de contributie
inbegrepen, evenmin als deelname aan de zaaltraining. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich inzet voor verenigingswerk.
Jeugdlid is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en jeugdlid kan zwemmen
Voor ouders/voogd:
Ik ga akkoord met de automatische afschrijving van betalingen van het cursusgeld en/of contributie (per kwartaal) en
eventuele deelnamekosten zaaltraining. Bij nalaten van betaling komen alle incassokosten met een minimum van € 100,volledig voor rekening van het lid.
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan de Roei- en Zeilvereniging Daventria, Postbus 85, 7400 AB
Deventer (incassant ID NL71ZZZ406503710000) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag
van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Roei- en Zeilvereniging Daventria. Als ik het niet eens ben met deze afschrijving kan ik deze
laten terugboeken.Ik neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met mijn bank en vraag deze naar de
voorwaarden.
IBAN bankrekeningnummer:……………………………………………………………… Ten name van: …………………………………………………………….
Plaats en datum: …………………………………………………

Handtekening ouder:
………………………………………………………………………………

Dit formulier neerleggen in het postvakje “Secretaris” (bestuurskamer) of mailen naar: ledenadministratie@daventria.com

