
 
Oktober 2018 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Door SHIHAN/SVN wordt de contributie middels automatische incasso geïnd. Deze incasso 

zal maandelijks geschieden en deelname is verplicht. 

 

Bijgaand treft u een formulier aan voor het verlenen van een machtiging voor automatische 

incasso. Wij verzoeken u dit formulier samen met de aanmelding in een gesloten envelop aan 

ons te retourneren, zodat wij het proces op tijd in gang kunnen zetten. 

 

U kunt het formulier opsturen/brengen naar: 

Julia Laning, Havenstraat 45, 9635 AR Noordbroek 

Een automatische incasso houdt niet in dat wij zonder meer geld van uw rekening kunnen 

halen; u heeft en houdt de mogelijkheid dit geld binnen een bepaalde periode weer terug te 

halen, als u het niet eens bent met de afschrijving. 

 

Wel wijzen wij u op de noodzaak van schriftelijke afmelding of wijziging bij de 

penningmeester (Jacob Meijerhof, Slochterstraat 6, 9635 BM Noordbroek ) waarbij rekening 

gehouden moet worden met een opzegtermijn van twee maanden. Op deze manier kan ook de 

machtiging op tijd worden ingetrokken. 

 

Enige toelichting op het machtigingsformulier: 

 

 De ondergetekende is de rekeninghouder. Dit hoeft dus geen lid van SVN te zijn, maar 

kan ook een ouder van een lid zijn. 
 Het maximale bedrag is 50 euro. Dit komt omdat er soms meer leden uit één gezin lid 

zijn en we als vereniging één vast bedrag moeten kiezen. Het bedrag dat maandelijks 

geïnd wordt is de daadwerkelijk verschuldigde contributie. 
 

Overzicht van contributie per maand m.i.v.  01-10-2018  
 

 Jeugdleden tot 16 jaar      Є 10,00  

 Leden demoteam Streetdance € 15,00 (2 keer per week les) 

 Leden vanaf 16 jaar      Є 12,25 

 Lessen zonder begeleiding (16 +)     Є 11,25 

 

 Indien een lid deelneemt aan meerdere sporten, dan geldt een kortingspercentage van 

 10% 
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Doorlopende machtiging SHIHAN/SVN      
 

Ondergetekende 
 

Naam  rekeninghouder   : …………………………………… 

 

Naam (kind)                   :  ………………………………….. 

 

Adres                              : …………………………………… 

 

Postcode en Woonplaats:  ………………………………….. 

 

Incassant 
Naam                        : Sportvereniging Noordbroek (SVN) 

Adres                        : Slochterstraat 6 

PC en plaats              : 9635 BM Noordbroek 

Rekeningnummer     : NL29RABO0349205450   

 

Betalingsgegevens 
Betalingen inzake     : contributie SVN- Shihan 

Maximaal bedrag     : 50 euro per maand 

Incassering per    : maand 

 

 

Bankgegevens ondergetekende 
 

Iban met bankrekeningnummer    : ……………………………         

 

Ondertekening 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de 

betreffende bedragen af te schrijven van de rekening van ondergetekende. 

 

Datum ………………………….    Handtekening …………………………………… 

 

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot 

terugboeking worden ingediend bij de bank. 

 

    Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan de incassant. 
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AANMELDINGSFORMULIER SHIHAN/SVN 

 
Voornaam    : ………………………….……. ………………man/vrouw                       

 

 Achternaam   : …………………………………….………………………. 

 

Achternaam verzorger/ouder  : …………………………………………………………….  

 

 Geboortedatum   : …………………................................................................. 

 

Adres    : ……………………………………………………………   

 

Postcode + woonplaats  : ……………………………………………………..…….. 

 

Telefoon    : …………………………………………………………… 

 

E-mailadres   : …………………………………………………………… 

 

Geeft zich met ingang van ……………………… op als lid van sportvereniging SHIHAN/SVN voor 

onderstaande sport(en): 

 

Streetdance tijdstip  Sport- en spelgym tijdstip 

O maandag 4-6 jaar 16:00 - 16:45   O donderdag 2-3 jaar 15:15 - 16:00 

O maandag 7 - 9 jaar 16:45 - 17:30  O donderdag groep 1,2 en 3 17:00 - 18:00 

O maandag 10 - 12 jaar 17:45 - 18:45  O donderdag groep 4, 5 en 6 18:00 - 19:00 

O maandag Powerdance 19:45 - 20:45      

    Jeugdsport  

O dinsdag 13⁺ 18:00 - 19:00  O Donderdag, vanaf 10 jaar  19:00 - 20:00 

       

O woensdag, demoteam B´Created 18:00 – 19:00  Conditiesport  

O woensdag, demoteam B´Inspired 19:00 – 20:00  O donderdag, alle leeftijden  20:00 - 21:00 

       

volleybal   Judo  

O maandag, alle leeftijden 21:00 - 23:00  O vrijdag 5 - 10 jaar 18:00 - 19:00 

   O vrijdag, vanaf 11 jaar 19:00 - 20:00 

    O Vrijdag, senioren 20:00 - 21:00 

 

 

 

Tevens verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van het feit dat: 

 De contributie via automatische incasso wordt geïnd. 

 De opzegtermijn 2 maanden is. Een opzegging of wijziging moet schriftelijk worden doorgegeven 

aan de penningmeester, i.v.m. wijzigen automatische incasso. 

 Er bestaat geen recht op 3 gratis kennismakingslessen, als men zich binnen één jaar na opzegging 

weer aanmeldt als lid. 

 

Datum:……………………………………………………. 

 

Naam:……………………………………………………... 

 

Handtekening (indien minderjarig handtekening ouder/ verzorger) ………………………… 

 


