Vouloir C’est Poiuvoir
Boortorenstraat 17
5841 AP Oploo
secretariaat@vcpoploo.nl
Tel. 06-14843227
Incassant ID: NL94ZZZ402156680000

AANMELDINGSFORMULIER
Vul onderstaande gegevens volledig in.
Voornaam nieuw lid

:

……………………………………………………………… Tussenvoegsel…………………………………………………….............

Achternaam

:

……………………………………………………………... Geslacht O jongen O meisje

Roepnaam

:

……………………………………….........................Geboortedatum......………………………………………………………..

Straat + huisnummer

:

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..

Postcode

:

……………………………………………………………….Woonplaats…………………………….……………………………………..

Telefoonnummer 1

: (mobiel) 06- van O Vader O Moeder O Anders: ……………………………………………………………………………………

Telefoonnummer 2

: (mobiel) 06- van O Vader O Moeder O Anders: …………………………………………………………………………………...

E-mailadres papa/mama

:

………………………………………………………………………………………………………...................................................

(Het e-mailadres wordt toegevoegd aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief die max. 4 keer per jaar verstuurd wordt. Afmelden kan op elk gewenst moment).

Belangrijke informatie
Is er belangrijke informatie over u of uw zoon/dochter waar de train(st)er tijdens trainingen en activiteiten rekening mee moet houden?
(allergie, medicijngebruik, etc.). Zo ja, vermeld die dan hieronder.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………...................................................................................................................................................
Verklaring
Ondergetekende verklaart:
✓
✓

✓
✓
✓

Zich aan te melden bij VCP Oploo;
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VCP te Oploo om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VCP. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u uw bank
opdracht geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. U heeft hiervoor 56 dagen de tijd;
Akkoord te gaan met betaling per automatische, maandelijkse incasso;
Bij tussentijds instromen wordt de contributie bepaald op basis van de resterende trainingen tot de zomervakantie;
Bij tussentijds opzeggen vindt geen restitutie plaats;

Indien akkoord, vinkt u de twee onderstaande opties aan.
O Ik ga akkoord met bovenstaande verklaring.
O Ik machtig VCP (tot wederopzegging) de contributie per jaar van onderstaand rekeningnummer af te schrijven.

Voor het maken van foto/films tijdens de training/wedstrijd voor promotionele doeleinden geef ik:
O Wel toestemming
O Geen toestemming

Contributie-inning geschiedt uitsluitend door middel van een automatische incasso. Wij willen u daarvoor vriendelijk
verzoeken onderstaande machtiging in te vullen.

Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan VCP te Oploo, om het bedrag van € 30,00 van zijn/haar
bankrekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie voor peuter / kleutergym “Bewegen Met Plezier”.
Voor het seizoen 2021-2022 wordt het volledige bedrag in de eerste week van oktober geïncasseerd.
Naam en voorletters volmachtgever: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Adres: ......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

IBAN-rekeningnummer: …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
E-mail adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...
Ondertekende verklaart zich akkoord met de bovenstaande regeling.
Plaats en Datum: .........……………………………………………………………… Handtekening: …………………………………………………………………...……………..…….
Het machtigingsformulier geldt voor de volgende leden:
Naam lid: ……………………………………………………………………………………. Naam lid: .……………………………………………………………………….…………………….…
Naam lid: .…………………………………………………………………………………… Naam lid: ………………………………………………………………..……………………………….

Graag ontvangen wij dit machtigingsformulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 september 2021, in de brievenbus naar
bovenvermeld adres of per mail naar secretariaat@vcpoploo.nl

