Judo en Jiu-Jitsu vereniging ‘MAJUSO’ Maasbree
Secretariaat Lizette Ruhl, Goriusstraat 1, 5993 BJ Maasbree, 077-4652165
E-mail: info@majuso.nl – Website: www.majuso.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen.
Gebruik voor iedere letter EEN vakje.
Alleen VOLLEDIG ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Roepnaam:

Datum aanmelding:

-

-

Voorletters:
Bij gebruik incasso is invullen van identieke adresgegevens hier niet nodig.

Tussenvoegsel:
Naam:
Straat:
Huisnr. + Toev:

Postcode:

Plaats:
Telefoon:

-

Geslacht:

Telefoon (mobiel):

M

V

JA

NEE

-

Geb. datum:

-

-

E-Mail:
JBN-Lid:

2e of volgende lid van Majuso uit hetzelfde gezin:

JA

NEE

(indien van toepassing)
Aanmelding voor:

Judo

Jiu-Jitsu jeugd 1u

Jiu-Jitsu 1,5u

Zekerbewegen

FVV cursus

S€PA

Doorlopende machtiging
Naam

: Judo en Jiu-Jitsu vereniging Majuso

Adres

: Goriusstraat 1

Postcode

: 5993 BJ Maasbree

Woonplaats

Land

: Nederland

Incassant ID

Kenmerk machtiging

: Doorlopend

: Maasbree
: NL77ZZZ401642920000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judo en Jiu-Jitsu vereninging Majuso om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Judo en Jiu-Jitsu vereninging Majuso.
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

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

Woonplaats:

N

Rekening nummer (IBAN)
Plaats en datum:

e

d

e

r

l

a

n

d

:
Handtekening:

Aub volledig invullen!

Na inlevering van dit formulier ontvangt u binnen enkele weken een bevestiging van uw inschrijving.

Z.O.Z.
Inschrijfformulier-SEPA v1.16 2019

1/2

Judo en Jiu-Jitsu vereniging ‘MAJUSO’ Maasbree
Secretariaat Lizette Ruhl, Goriusstraat 1, 5993 BJ Maasbree, 077-4652165
E-mail: info@majuso.nl – Website: www.majuso.nl

INSCHRIJFFORMULIER
BLADZIJDE 2
Geachte heer / mevrouw, beste leden / ouder(s) / verzorger(s),
Majuso heeft het streven om zoveel mogelijk communicatie per e-mail te laten verlopen. Om het adressenbestand goed op orde te
krijgen vragen wij u op de vorige pagina uw e-mail adres in te vullen. Wij zullen dit e-mail adres dan gebruiken om diverse
correspondentie / mededelingen te versturen. Aangezien Majuso (samen met vele andere verenigingen) gebruik maakt van het
lidmaatschap programma "Sportlink" zullen sommige mails verstuurt worden met afzender xxxxxx@sportlinkservices.nl. Het kan dus
voorkomen dat u berichten van meerdere verenigingen onder dit mailadres ontvangt.
Bepaalde post zal toch in briefvorm blijven verschijnen. Mocht u het niet op prijs stellen informatie per e-mail te willen ontvangen zullen
wij u op een andere wijze benaderen.
Een vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Zonder zou geen enkele vereniging kunnen functioneren en lidmaatschapskosten
onverantwoord hoog worden. Ook Majuso is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en gelukkig zijn er een aantal bereid zich voor
onze vereniging in te zetten. Dit doen ze niet voor niets, het is namelijk erg leuk om met elkaar in een gezellige sfeer dingen voor elkaar
te krijgen. Via berichtgeving zullen wij bij gelegenheid contact zoeken, wij stellen het erg op prijs als ook u als ouder en/of lid bereid bent
om de vereniging op deze wijze te ondersteunen.
Gegevens worden alleen gebruikt voor eigen doeleinden, we geven geen gegevens van u aan anderen door.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Ruimte voor aanvullende opmerkingen/aanvullingen.

In te vullen door MAJUSO:

Lidnummer:

Invoerdatum adm.:

Judo groep:

1

Jiu Jitsu groep:

JJ1u

2

3
JJ1,5u

Ingangsdatum Contributie:

Opzegdatum Majuso:

€ _________

-

-

Opmerking:
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