Aanmeldingsformulier 2020

AANMELDINGSFORMULIER
Voornaam +
Achternaam
E-Mail

M/V

(Nieuwsbrief/communic
atie)

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

(Vast en mobiel)

06Ik wil lid worden van “Bar-End” per 1 januari 2020 en stem in met de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging.
Betaling van de contributie kan alleen middels een machtiging. Stuur dus altijd het ingevulde en
ondertekende machtigingsformulier mee (volgende pagina)!
We stellen het erg op prijs wanneer ook het vrijwilligersformulier wordt ingevuld en meegestuurd.
S.v.p. in kolom ‘Keuze’ aankruisen in welke categorie u lid wenst te worden. Heb je vragen over de
verschillende lidmaatschapsvormen? Stuur een mail naar: ledenadministratie@bar-end.nl

Keuze

Inschrijf
kosten

Soort lidmaatschap

€ 5, О
О
О
О
О

Niet fietsend lid (donateur)
Bar-End + NTFU
Bar-End + NTFU + Basis KNWU
Bar-End + NTFU + Basis KNWU + Licentie
Bar-End + Basis KNWU + Licentie

X
X
X
X

Bar-End

NTFU

Basis
KNWU

€ 45, - of
€ 35, - *1
X
X
X
X
X

€ 37,29 of
€ 33,65 *2

€14,00

Licentie
KNWU
kosten
onbekend

*3

*3

X
X
X

X
X

X
X
X

Bedragen onder voorbehoud/ besluitvorming in Algemene Ledenvergadering 15-11-2019

*1 Jeugdleden betalen bij Bar-End een lagere contributie dan volwassenen.
*2 De NTFU-afdracht wordt doorberekend. Gezinsleden betalen een lagere NTFU-contributie dan hoofdleden. Lid andere vereniging: € 3,07
*3 Kosten basislidmaatschap zijn € 12,00 Overige licentiekosten op aanvraag bij het wedstrijdsecretariaat; afhankelijk van de soort licentie.

Datum:

Handtekening:
(Indien minderjarig dan handtekening van ouder/voogd)

_____________________

_________________________________

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de ledenadministratie of via www.bar-end.nl.

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en ondertekend opsturen aan:
Bar-End, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 2364, 7301 EB Apeldoorn
of als .pdf aan ledenadministratie@bar-end.nl

Aanmeldingsformulier 2020

MACHTIGINGSFORMULIER
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

MOUNTAINBIKECLUB BAR-END te APELDOORN
om van zijn/haar hieronder genoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven die verband houden
met het lidmaatschap van Mountainbikeclub Bar End Apeldoorn.

Iban
Rekeningnummer

N

L

Naam
rekeninghouder
Plaats
Naam lid

U kunt door Mountainbikeclub Bar-End geïncasseerde betalingen waar u het niet eens mee bent
binnen 30 kalenderdagen na de datum van afschrijven via uw bank laten terugboeken naar uw
eigen rekening.

Datum:

Handtekening:

_____________________

______________________________________

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en ondertekend opsturen aan:
Bar-End, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 2364, 7301 EB Apeldoorn
of als .pdf aan ledenadministratie@bar-end.nl

