Aanmeldformulier

(instemming met automatische incasso)

Schuttersvereniging St. Antonius Lengel
Oude Kapelstraat 3A
7044 AW Lengel

Kenmerk Machtiging: CONTRIBUTIE
Incassant ID: NL34ZZZ40128250000

Door ondertekening van dit formulier geeft u (mits u een IBAN – nummer heeft ingevuld) toestemming aan Schuttersvereniging
St.Antonius Lengel 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
Schuttersvereniging St.Antonius - Lengel. 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. Middels het zetten
van uw handtekening bevestigd u dat u akkoord gaat met de gegevens van de AVG. Deze zijn te vinden op onze website :
http://www.st-antonius-lengel.nl

Banknummer (IBAN):

…………..……………………………………………………………………

(indien u hier een IBAN nummer invult, gaat St.Antonius ervan uit dat u akkoord gaat met de jaarlijkse incasso)

Bank Identificatie (BIC)*: ………………………..………………………………………………………
Naam en voorletters:

………………………………………………………………….……………………

Adres:

…………………………………..……………………………………………………

Postcode & Plaats:

.………………...…………………………………………………………………….

Geboortedatum:

.………………...……………… Tel. nr.: ……………………………………….

E-mail adres

…..………………..………………………………………………………………….

Datum:

………………………… Handtekening:

….…..………………………………………………………

*Geen verplicht veld bij NL IBAN
Financiële bijdrage vanaf 1-1-2019:
1.
Beschermheer der Schutterij € 3000,00 per jaar (informatie Bestuur).

2.
3.

Vrienden van de Schutterij € 250,00 per jaar (informatie Bestuur).

4.

Volledig lidmaatschap voor 1 persoon € 30,00 per jaar ( inclusief korting op entree zaterdagavond en gratis
entree op maandag tijdens de Lengelse kermis en tijdens het schuttersfeest ) Voor overige leden uit één gezin
per persoon € 15,00 per jaar.

5.

Donateurschap € 15,00

Volledig geüniformeerd lidmaatschap, per persoon € 50,00 per jaar (inclusief deelname aan alle activiteiten +
uniform + attributen en/of instrument inclusief korting op entree zaterdagavond en gratis entree op maandag
tijdens Lengelse kermis en tijdens het schuttersfeest)(jeugd t/m 18 jaar 50% reductie) Voor overige
geüniformeerde uit één gezin per persoon € 35,00 per jaar.

