Machtigingsformulier
Basketballvereniging
"De Waterdragers"
Nieuwerkerk aan den IJssel, Seizoen 2020-2021
Beste Waterdrager,
Zoals besproken op de ALV van 8 september 2004 wordt de contributie geïnd via automatische
incasso.
Hierbij is het belangrijk om te weten dat u, nadat de incasso heeft plaatsgevonden, een
weigeringstermijn heeft van 30 dagen. Tijdens deze periode is het mogelijk de incasso terug te
boeken zonder reden.
Indien u ervoor kiest geen machtiging af te geven voor het innen van de contributie middels
automatische incasso, wordt de contributie per termijn met € 12,50 administratiekosten verhoogd
Geeft u hieronder s.v.p. aan in welke categorie u of uw kind valt en of u in 1 of 2 termijnen wilt
betalen (nieuwe leden betalen het eerste jaar de volledige jaarcontributie bij inschrijving).
De contributietarieven voor seizoen 2020-2021 bedragen:
Categorieën
Geboren vanaf 01-06-2002
Geboren vanaf 01-06-1995 t/m 31-05-2002
Geboren voor 01-06-1995
Recreanten
Bijdrage wedstrijdtenue (jaarlijks)
Toeslag voor een 2e training 90min
Toeslag voor een 2e training 60min
Toeslag voor Rayonspelende teams
Inschrijfgeld (éénmalig)
Bondscontributie, geboren voor 01-06-1993 (trainers)
Bondscontributie, geboren na 01-06-1993 (trainers)

Jaarcontributie
€ 225
€ 250
€ 305
€ 255
€ 15
€ 60
€ 40
€ 50
€ 20
€ 50
€ 35

Termijn 2x
€ 112,50
€ 125
€ 152,50
€ 127,50
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

a.u.b. aankruisen

Geeft u a.u.b. hieronder aan hoe u wilt betalen:
 In één termijn (nieuwe leden betalen het 1e jaar de volledige jaarcontributie bij inschrijving)
 In twee termijnen (1e termijn vervalt 1 november, 2e termijn vervalt 1 maart) (alleen voor
reeds bestaande leden; voor nieuwe leden na het 1e seizoen van inschrijving)
IBAN

:_________________________________________

Naam en voorletters (van de rekeninghouder)

:_________________________________________

Naam en voorletters (van het lid)

:_________________________________________

Adres

:_________________________________________

Postcode & Plaats

:_________________________________________

Ondergetekende gaat hierbij akkoord met het innen van de contributie via automatische incasso tot
wederopzegging.
Plaats: _______________________________________________ Datum: ___________________
Handtekening:

B.V. De Waterdragers
E-mailadres: info@waterdragers.nl

Handtekening ouder/voogd
indien minderjarig:
Opgericht 29 mei 1981
NL04 INGB 000 484754
www.waterdragers.nl

