Postbus 217
7500 AE Enschede
Nederland
IBAN: NL83INGB0000426199
E-mail: bestuur@vakgericht.nl

Aanmeldingsformulier Studenten Korfbal Vereniging Vakgericht
Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van studenten korfbal vereniging Vakgericht te
Enschede en gaat ondergetekende akkoord met de voorwaarden zoals op dit aanmeldformulier
vermeld en met een lidmaatschap van tenminste een half jaar. Dit aanmeldformulier dient volledig en
naar waarheid ingevuld te worden.
Lidmaatschap:

Trainingslid | Wedstrijdlid*
Halfjaarslid | Jaarslid**

* Als trainingslid mag je meedoen met de trainingen en mag je meespelen in het Midweek team. Als wedstrijdlid
mag je ook meedoen met de trainingen en speel je competitie in het weekend.
** Als je bij je inschrijving al weet dat je maximaal voor een half jaar lid zal zijn, kun je dat hier aangeven. Je moet
dan de contributie voor een half jaar betalen in plaats van de contributie voor een heel jaar.

Student/Medewerker:

Universiteit | Hogeschool | Medewerker UT / Saxion | Anders: ………

Persoonlijke gegevens:
Roepnaam:

………………………………….. Voorletters:

………...………………

Achternaam:

………………………………….. Geboortedatum:…....…………………..

Telefoonnummer:

………………………………….. Geslacht:

E-mailadres:

…………………………………………………………………………………

Man | Vrouw

Student / Medewerkers
nummer:
…………………………………………………………………………………
Woonadres:
Straat en Huisnummer: …………………………………………………………………………………
Postcode:

………………………………….. Woonplaats:

………………………...

Diploma’s:
Spelregelbewijs:

Ja | Nee

Scheidsrechterscursus: Ja | Nee
Trainerscursus:

Ja | Nee

Hoe ben je in contact gekomen met Vakgericht?






Via de website
Via de Facebookpagina
Via een Vakgerichter
Via de Kick-In / HOI-week
Anders, via …………………………………

Doorlopende SEPA-machtiging Studenten Korfbal Vereniging Vakgericht
S.K.V. Vakgericht maakt gebruik van een doorlopende automatische incasso voor het innen van de
contributies en boetes, aanmelding of deelname aan activiteiten, betaling van werkheffing en de
bestelling van producten. Door het machtigingsformulier op de volgende pagina te ondertekenen
kunnen deze zaken automatisch geïncasseerd worden.
Incassant gegevens:
Naam:
Studenten Korfbal Vereniging Vakgericht
Adres:
Postbus 217

Postbus 217
7500 AE Enschede
Nederland
IBAN: NL83INGB0000426199
E-mail: bestuur@vakgericht.nl

Postcode en Plaats:
Land:
Incassant-ID:

7500 AE Enschede
Nederland
NL81ZZZ400764990000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
-

Studenten korfbal vereniging Vakgericht om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van studenten korfbal vereniging Vakgericht.

Voorletters:

………………………………….. Achternaam:

………...………………………..

Straat en Huisnummer: …………………………………………………………………………………………..
Postcode:

………………………………….. Woonplaats:

………………………...………..

IBAN-nummer:

……………………………………………………………………………………..……

Plaats:

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

Datum:

…………………………………..

………………………...………..

Voorwaarden lidmaatschap Studenten Korfbal Vereniging Vakgericht:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ondergetekende verklaart zich te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap zoals
die vermeld staan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van studenten korfbal vereniging
Vakgericht.
Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit document dat hij/zij akkoord gaat met het Privacy
Statement. Het Privacy Statement is te vinden op de website www.vakgericht.nl
Bij inschrijving schrijft een lid zich in voor een periode van een jaar, tenzij anders aangegeven.
Het lid dient gedurende het gehele lidmaatschap in bezit te zijn van een geldige Unioncard of Campuscard
en aan de daaropvolgende verplichting tot het betalen van de verenigingsheffing voor Vakgericht te
voldoen. Indien het lid dit nalaat, zal Vakgericht alle hieruit voortvloeiende kosten verhalen op het lid.
Het lidmaatschap is pas beëindigd op het moment dat het lid hiervan een schriftelijke verklaring, voorzien
van datum en handtekening, of een e-mail aan de secretaris ingediend heeft.
Het seizoen eindigt per 31 augustus, indien op dit moment de onder punt 4 genoemde verklaring niet
ontvangen is, wordt aangenomen dat het lidmaatschap voortduurt gedurende het volgende seizoen.
Indien de verklaring zoals genoemd in punt 4 na 31 augustus alsnog ontvangen wordt, zal de halfjaarlijkse
contributie voldaan moeten worden.
Vakgericht maakt gebruik van een werkheffing, deze hoeft het op de voorzijde vermelde lid alleen te
betalen als het lid niet voldoet aan de voorwaarde voor de vrijstelling van de werkheffing. De hoeveelheid
werkuren en de kosten voor het niet behalen van de werkheffing worden elk jaar vastgesteld tijdens een
algemene ledenvergadering. De vastgestelde werkuren en kosten voor het niet behalen hiervan zijn te
vinden op de website www.vakgericht.nl.

Bepalingen betreffende automatische incasso:
1.
2.
3.
4.
5.

Er wordt maandelijks, indien nodig, in de eerste week van de maand afgeschreven.
Er is een maximumbedrag van €75,- per maand dat afgeschreven mag worden van de rekening van de
ondergetekende.
De ondergetekende heeft het recht op een afrekenstaat over de maand waarover afgeschreven wordt.
Deze ontvangt de ondergetekende minimaal twee weken voor de afschrijfdatum.
Maximaal 30 dagen na datum van de afschrijving van zijn/haar rekening mag de ondergetekende bezwaar
maken tegen de incasso en kan deze gestorneerd worden.
De machtiging kan te allen tijde worden beëindigd middels een schriftelijke verklaring, voorzien van datum
en handtekening, gericht aan de penningmeester. De machtiging blijft geldig tot 6 maanden na het
beëindigen van het lidmaatschap.

