Inschrijfformulier (IF-WS)
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Minimum leeftijd van het lidmaatschap is 18 jaar.
De contributie bedraagt € 25,00 voor het hoofdlidmaatschap en € 12,50 voor het eventuele lidmaatschap van een
huisgenoot (gezinslidmaatschap).
Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie de helft van bovengenoemde jaarcontributies, mits tegelijker tijd
de contributie voor het volgend kalenderjaar wordt voldaan. Het inschrijfgeld is éénmalig € 3,00 per persoon.
Indien U geen gebruik maakt van de incassomachtiging is het inschrijfgeld éénmalig € 5,00 per persoon en wordt U
verzocht de contributie en het inschrijfgeld over te maken op bankrekening NL98 RABO 0150 2552 68.

Hoofdlidmaatschap:

Gezinslidmaatschap:

Dhr./Mevr.:

Dhr./Mevr.:

Adres :
Postcode + Plaats:
Telefoon:
E-Mail :

(voor toezending van een nieuwsbrief)

Het lidmaatschap gaat in 4 weken na eenmalige publicatie van uw naam /woonplaats in het eerstvolgende verenigingsblad.
Gedurende welke 4 weken leden schriftelijk bezwaar tegen een voorgesteld aspirant-lid kunnen maken (Art. 4.7. Statuten)

Doorlopende machtiging

S€PA

Naam incassant:

: Airdale Terrier Club Nederland (A.T.C.N.)

Adres incassant:

: Reep19.

Postcode incassant: : 5374 CX

Woonplaats incassant : Schaijk

Land incassant*:

Incassant ID

Kenmerk machtiging

: NL
:

: NL53ATC405316790000

ATCN ………………………………………………….…………...........

Door opgave van uw rekeningnummer geeft u toestemming aan A.T.C.N. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en/of advertentiekosten en uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van A.T.C.N.

Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

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

Postcode:

………..……………………………………….

Woonplaats:

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

Land*:

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

Rekeningnummer [IBAN]: ………..……………………………………….
Bank Identificatie [BIC]**: …..…………………………………………….
Plaats en datum:

…..………………….…..……..……………..

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**GeenverplichtveldbijNederlands

rekeningnummer

Penningmeester en ledenadministratie
E-mail: penningmeester@airedaleterrierclub.nl
Bankrekening: NL98 RABO 0150 2552 68. t.n.v. Penningmeester A.T.C.N.
Pagina 1 van 1

