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De enquête hieronder hoef je niet per sé in te vullen, maar als je het wel zou
willen doen, dan we stellen dat bijzonder op prijs .

Inschrijfformulier

Taekwon-do Vereniging

Taekyon Houten

Hoe heb je ons gevonden? (Vink het correcte (belangrijkste) antwoord aan.)
 Advertentie
 Demonstraties
 Verenigingsdag
 Flyers
 Internet
 Gemeente gids
 Activiteitenmarkt Gemeente Houten
 Familie/vrienden/bekenden
 Telefoonboek
 Overige:

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. We kunnen altijd hulp gebruiken bij, bijvoorbeeld, de organisatie van clubkampioenschappen, feesten, e.d., of in de redactie van ons verenigingsblad, bij werving van nieuwe
leden, het schrijven stukjes in lokale krantjes, . . . .
Wil je bij de organisatie betrokken worden?
 Nee
 Een enkele keer
 Ja
Indien niet ‘Nee’, in welke activiteit(en) ben je het meest geı̈nteresseerd?
 Organisatie feest, clubkampioenschap, etc.
 Stukjes schrijven voor clunblad, lokale krantjes
 Werving
 Flyers ontwerpen
 Begeleiding wedstrijddeelnemers
 Bestuur
 Overige:

Formulier volledig invullen en opsturen naar de ledenadministratie
Nico van Didden
Penningmeester Taekyon
Herbergierserf 32
3991 KJ H OUTEN
of inleveren bij de leraar.
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Datum 1ste les:
Indien in het bezit van een U-pas, nummer U-pas:

Ondergetekende,

E EN INSCHRIJVING WORDT ALLEEN GEACCEPTEERD ALS OOK DIT DEEL
van het formulier is ingevuld en wel door de rekeninghouder. 2
NAAM

Machtiging Inning Contributie

VOORNAAM / ROEPNAAM

Ondergetekende(rekeninghouder) machtigt hierbij
de ‘Taekwondo Vereniging Taekyon Houten’ om

A DRES
P OSTCODE & W OONPLAATS

1) éénmalig het inschrijfgeld

G EBOORTEDATUM

MAN / VROUW

∗

E- MAILADRES

en

2) halfjaarlijks de contributie
te doen afschrijven van vermelde rekening voor het lidmaatschap van
Naam lid :

T ELEFOONNUMMER
∗ Doorhalen wat niet van toepassing is.

(Alle (5) items hieronder invullen.)

schrijft zich in als lid van Taekwondo Vereniging Taekyon Houten
en verklaart zich akkoord met de in de reglementen genoemde punten.1
Plaats

:

Datum

:

Bank- of Girorekeningnummer :
Naam rekeninghouder

:

Woonplaats

:

Datum

:

Handtekening rekeninghouder :
Handtekening

:

(indien minderjarig, handtekening ouder of voogd)

1

De reglementen van onze vereniging (statuten, huishoudelijk reglement) kunnen geraadpleegd worden op onze internetpagina’s. Een bekopte weergave staat in §6.1 het info-boekje
“TAEKNOWLEDGE” (lees ook de inleiding van §6).

Als ik het niet eens ben met een incasso, heb ik de bevoegdheid een afgeschreven bedrag binnen 30 dagen bij mijn bank terug te vorderen.

2

De inning van de contributie geschiedt per automatische incasso. Neem, indien een
andere betalingswijze gewenst wordt, contact op met de penningmeester voor inlevering van
dit formulier. Aan een andere betalinswijze kunnen extra kosten verbonden zijn.

