Lidmaatschap
Ingangsdatum ………………………………………..
(s.v.p. aankruisen)

junior survival/bootcamp: 6 t/m 17 jaar
contributie € 35 per kwartaal
senior survival: vanaf 18 jaar
contributie € 65 per kwartaal
loopgroep: vanaf 18 jaar
contributie € 40 per kwartaal
bootcamp/seniorenfit: vanaf 18 jaar
contributie € 55 per kwartaal
(bij 3 of meer leden binnen gezin, vanaf 3e lid, de junioren half geld)
Ik meld mij aan als lid van Ropes&Running en heb kennis genomen van onderstaande zaken:
* de contributie per kwartaal bedraagt: zie bovengenoemde bedragen;
* ik verplicht mij deze te voldoen via onderstaande doorlopende machtiging;
* tevens verplicht ik mij lid te worden van de S.B.N. (www.survivalrunbond.nl) (uitgezonderd
loopgroep/bootcamp/seniorenfit) Ropes&Running verzorgt hiervoor de aanmelding;
beëindiging blijft uw eigen verantwoordelijkheid.
* de door een ledenvergadering vastgestelde contributieverhoging wordt automatisch verwerkt;
* de statuten liggen ter inzage bij het dagelijks bestuur;
* opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden schriftelijk of per mail vóór de 15e
van de maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal via ledenadministratie@ropes-running.nl
* gebruik hindernissen geschiedt op eigen risico
* ik ga akkoord met het privacybeleid, zoals vermeld op de website.

DOORLOPENDE MACHTIGING
Lid:
naam

………………………………………………………. M/V

adres

……………………………………………………….

postcode en woonplaats

……………………………………………………….

geboortedatum

……………… e-mail …………………………
(bij jeugd e-mailadres ouders, ivm info!)

IBAN bankrekeningnummer
Naam rekeninghouder
Incassanten:

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

Survivalsportvereniging
Ropes&Running
secretariaat:
Aaldershuuslaan 2
7091 RE Dinxperlo
Bankreknr.NL02RABO0116371889

Survivalrun Bond Nederland
secretariaat:
Oude Maatsestraat 10
6941 SE Didam

Ondertekening (bij junioren: handtekening door ouder/verzorger):
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om bovenstaand bedrag af te schrijven
van de bankrekening van ondergetekende.
Per ingangsmaand wordt het lidmaatschapsbedrag voor de eerste keer afgeschreven en daarna, tot wederopzegging, ieder
kwartaal. Door Survivalrun Bond Nederland wordt 1x per jaar afgeschreven.

Plaats …………………………………………..

Tel.nummer

Datum ………………………………………….

Handtekening ……………………………………………………

……………………………………….

Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij/zij 30 kalenderdagen de tijd om zijn/haar bank- of
girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
De verstrekte machtiging kunt u te allen tijde intrekken door u schriftelijk te wenden tot de incassant.

Ledenadministratie:
Bosmanslaan 76
7091 VW Dinxperlo

Survivalsportvereniging Ropes&Running
bankreknr. NL02RABO0116371889
kamer van koophandel 09154795
versie 20190414

Secretariaat:
Aaldershuuslaan 2
7091 RE Dinxperlo

