
Gegevens lid

Voornaam;  Voorletters:

Achternaam;  

Hoofd-adres

Straat en huisnr.;  

Postcode en woonplaats;  

Telefoon;  Geheim nummer;      Ja/neen

GSM-nummer;  

E-mailadres;  

Geboortedatum;  Geslacht;  

Bijzonderheden;
Extra (nood) telefoonnummers, aandachtspunten t.a.v. gedrag, allergieën, medicijngebruik, speciaal dieet, enz,

Ingangsdatum lidmaatschap per  (Contributies worden ieder jaar door het Bestuur vastgesteld)

Aanmelden voor

Groep  Contributie

       Maandag 18.30 - 20.00 uur;  8 tot en met 14 jaar € 50,00 per half jaar

       Dinsdag 18.15 - 19.30 uur; 6 en 7 jaar € 50,00 per half jaar

       Woensdag 18.30 - 20.00 uur;  8 tot en met 14 jaar € 50,00 per half jaar

       Donderdag 18.30 - 20.00 uur;  8 tot en met 14 jaar € 50,00 per half jaar

       Vrijdag 18.30 - 20.00 uur;  8 tot en met 14 jaar € 50,00 per half jaar

Met het invullen van deze gegevens gaat u akkoord met het vastleggen van deze gegevens in de ledenadministratie van de Stichting
HobbyClub Braakhuizen Noord. Tevens gaat u akkoord met de bepalingen gesteld in het privacy reglement van de Stichting HobbyClub
Braakhuizen Noord. Zie voor meer informatie; www.hobbyclubbraakhuizennoord.nl/privacy.htm

Wilt u eventueel via e-mail op de hoogte gebracht worden van relevante berichtgeving

Geeft u toestemming aan HobbyClub Braakhuizen Noord om beeldmateriaal waar 

 van uw kind op voorkomt, te gebruiken op de website en/of social media?

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting HobbyClub Braakhuizen Noord  te Geldrop

om bedragen van zijn/haar  (post) bankrekening af te schrijven wegens contributie. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien

hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en minimaal 4 weken voor het eerstvolgende

betalingsmoment gedaan worden.

Naam/voorletters 

rekeninghouder;
 IBAN Rekeningnr.; _______________________

Plaats; ____________________________________________ Datum; ____________________________

N.B. de contributie wordt in twee termijnen geïncasseerd.

Meer informatie bij info@hobbyclubbraakhuizennoord.nl

Handtekening; _____________________________________

 

Secretariaat:   Stichting HobbyClub Braakhuizen Noord,   info@hobbyclubbraakhuizennoord.nl, 06-83782791.

NEEJA

Stichting HobbyClub Braakhuizen Noord
Jeugdhuis “De Twern”
Kettingstraat 79

5667 RG GELDROP-MIERLO
040-285 22 06
KvK 41093955
IBAN NL62RABO0115904239
www.hobbyclubbraakhuizennoord.nl
Info@hobbyclubbraakhuizennoord.nl

AANMELDINGSFORMULIER


