Voor (on)beperkte sporters!

Inschrijfformulier 2017-4

Sportvereniging

KIS
Opgericht 1 februari 1956
Hierbij meld ik mij aan als: Hoofdlid *

Gezinslid ** Donateur *****

m/v

Roepn/letters + Achternaam
Adres :
Pc + woonplaats :
Telefoon :
Geboortedatum :
E-mail :
let op! Op uw email adres ontvangt u uw contributienota en overige correspondentie van de KIS.
Huisarts :

Telefoon :

Aard van handicap/beperking :
In geval van nood waarschuwen :
Bijzonderheden en/of medicijngebruik :
U meldt zich aan voor:

Zwemmen Ma - Di - DO*) / Badminton / Fybromyalgiegroep *)

U ontvangt van ons automatisch een contributienota voor de betaling.
U kunt ook een incassomachtiging afgeven. Vul dan de gegevens onderstaand in:
Dan ontvangt u GEEN contributienota. Wel een email alert met de geplande incasso.
doorlopende incasso machtiging
]**** Tevens machtig ik met de ondertekening de Kennemer Invaliden Sportclub -KIS - om de
verschuldigde contributie te incasseren van mijn rekening in één termijn.
[ ]**** Tevens machtig ik met de ondertekening de Kennemer Invaliden Sportclub -KIS - om de
verschuldigde contributie te incasseren van mijn rekening in vier termijnen.
[

Mijn IBAN nummer is [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] [_ _ _ _] [_ _]
meer info op http://www.kennemerinvalidensportclub.nl/ALG/incassomachtiging.html
TERUGBOEKEN? NEEM CONTACT OP MET UW BANK.
Met de ondertekening geeft u aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en het huishoudelijk
reglement van de Kennemer Invaliden Sportclub en geeft aan deze te respecteren.
Datum aanmelding :
Handtekening ***:

*

Doorhalen wat niet van toepassing is

**

Bij een gezinslidmaatschap dienen de gezinsleden op het zelfde adres te zijn ingeschreven.

***

Indien minderjarig dient de wettelijke vertegenwoordiger te ondertekenen.

****

Aankruisen indien van toepassing.

*****

Donateurs betalen minimaal € 7,50 per jaar.

ATTENTIE ! ONS VERENIGINGSJAAR LOOPT VAN 1 JANUARI TM 31 DECEMBER. Opzeggen? Dan schriftelijk!!

Secretariaat
Penningmeester

mw. I.Y.M. Bakker-Loos
dhr. T.J.M. Bakker
Engelandstraat 76
1966 NJ Heemskerk

Telefoon: 0251-25 47 14
E: secretariaat@deKIS.nl
www.dekis.nl
www.kennemerinvalidensportclub.nl

Aan de hand van dit inschrijfformulier, ontvangt u een contributienota. Als deze is voldaan ontvangt u het ledenpasje.

