INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ondergetekende geeft zich tot wederopzegging op als lid van Trampolinevereniging Triffis Alkmaar en verklaart zich accoord met de
algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement, als onder “lidmaatschap” op www.triffis.nl ter hand gesteld.
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, waarbij de opzegtermijn zoals in de statuten staat vermeld van toepassing is
(het lidmaatschap blijft bestaan tot 1 juli van het volgende jaar tenzij vòòr1 juni een opzegging is ontvangen, deze door Triffis is bevestigd,
en aan alle verplichtingen is voldaan..
Onderdeel van dit volledig in te vullen inschrijvingsformulier is het formulier voor doorlopende machtiging voor de Euro-incasso.
Voor- en achternaam: .................................................................................................................................................................................
Geb. datum: ………………………………………… Geslacht: ❍ M ❍ V
Adres: …….....................................................................................................................................................................................................
Postcode: …………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………
Tel. nr. ..................................................................... Tel. nr. bij geen gehoor: ………………………………………
Mobiel tel. nr. .........................................................
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
(belangrijk; op dit mailadres worden o.a. de contributiefacturen en nieuwsbrieven toegezonden)
WIJZIGINGEN IN BOVENSTAANDE GEGEVENS S.V.P. PER OMGAANDE DOORGEVEN OP LEDENADMINISTRATIE@TRIFFIS.NL

De inschrijving betreft een lidmaatschap voor:

………………… uren

maak een keuze uit de onderstaande soorten lidmaatschap
❍ recreatief

❍ talentgroep

❍ wedstrijdsport

Voorkeur voor de volgende trainingsdag(en) / tijd(en)

❍ topsport

❍ projectlessen

❍ 2e lidmaantschap

(zie het lesrooster op www.triffis.nl)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wijziging in uren, trainingsdagen of soort lidmaatschap kan worden aangevraagd met het lidmaatschaps - wijzigingsformulier
(Is er sprake van gezinskorting?) Zijn meer mensen uit jouw huishouden al lid van Triffis?

❍ N

❍ één

❍ meer dan één

Ik of mijn ouder(s) zijn bereid om op twee momenten per jaar een bijdrage te leveren aan de verenigingsorganisatie
❍ J❍ N
voorkeur inzet: (bijv: schoonmaak, kluswerk, evenementen, sponsorwerving, ICT )…………………………………………………………
Hoe ben je op het idee gekomen om te komen springen? ……………………………………………………………………………………..
Bijzonderheden (voor de trainer) mbt het nieuwe lid: ..................................................................................................................................

Datum inschrijving: …………………………….........

Handtekening: (indien minderjarig: tevens handtekening ouder / verzorger)
Heeft u ook het bewaarformulier ingezien?

____________________________________________

❍ J❍ N

De achterzijde van dit inschrijfformuiler dient eveneens te worden ingevuld.

Trampolinevereniging Triffis Alkmaar
Pater Schiphorststraat 25, 1827 NK Alkmaar
info@triffis.nl / www.triffis.nl

IBAN NL23 RABO 0107 9289 22
KVK Alkmaar nr. 37113714
Trainingszaal:
De Meent, Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar

Doorlopende machtiging

S€PA

Naam incassant

: Trampolinevereniging Triffis Alkmaar

Adres incassant

:

Pater Schiphorststraat 25

Postcode incassant

:

1827 NK

Woonplaats incassant: Alkmaar

Incassant ID

: NL41ZZZ371137140000

Kenmerk machtiging

:

M............. (door Triffis in te vullen)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Trampolinevereniging Triffis Alkmaar om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekeningaf te schrijven overeenkomstig de opdracht van Trampolinevereniging Triffis
Alkmaar. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden

Naam (rekeninghouder) : ............................................................................................................
Adres
Postcode

: ............................................................................................................
: ............................................Woonplaats

: ........................................

Rekeningnummer (IBAN) : .............................................................................................................
Plaats en datum
Handtekening

: .............................................................................................................
: .............................................................................................................

