Inschrijfformulier
Hallo nieuw lid
Informatie omtrent contributie:
* Inschrijfgeld bedraagt eenmalig 7 euro!
* opzegging is per kwartaal (het kwartaal waarin wordt opgezegd dient in zijn geheel nog betaald
te worden). Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden via een afmeldingsformulier. Deze zijn in de les
aanwezig of is te downloaden via de site www.kcgvpropatria.nl
* wanneer een lid langdurig (langer dan 1 kwartaal) ziek is, zal hij op non-actief worden gezet en hoeft
totdat weer actief wordt deelgenomen geen contributie betaald te worden.
Dit geldt ook voor een zwangerschap.
* wanneer niet meer actief wordt gesport, maar je wel evt. wilt blijven deelnemen aan activiteiten,
kun je besluiten rustend lid te worden. De contributie bedraagt dan 1 kwartaalbedrag per jaar.

In onderstaande tabel staan de contributiebedragen vermeld.
Contributie vanaf 01-01-2019 incl CBS

Leeftijd

Contributie per
Kwartaal
Jaar

1 lesuur

t/m 18 jaar
vanaf 19 jaar

€ 32,00
€ 37,50

€ 124,16
€ 145,50

Extra lesuur

t/m 18 jaar
vanaf 19 jaar

€ 27,00
€ 30,00

€ 104,76
€ 114,46

€ 14,00

€ 54,32

Extra training

De hierboven vermelde bedragen gelden t/m 31 december 2019.

De wedstrijdtenues van
Pro Patria Sprang-Capelle

Volg kcgvpropatria op:

www.kcgvpropatria.nl

Inschrijfformulier
Ik meld mij aan als lid van K.C.G.V. Pro Patria, en ga akkoord met de voorwaarden,
zoals vermeld in deze brochure. S.v.p. alles invullen in blokletters met blauwe of zwarte pen:

Naam*:

Man

Straat*:

Vrouw

Huisnummer*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Telefoonnr.*:
E-mailadres*:
Geboortedatum*:

Inschrijfdatum*:

Ik krijg les van*:
Ik heb wel

/ geen

op

.................
dag

tijd

(*) gezondheidsklachten waar de leiding rekening mee moet houden,

namelijk:

Ik meld mij ook aan als donateur voor € 5,00 per jaar, ja
/ nee
(*).
Dit bedrag zal in het derde kwartaal van elk jaar via automatische incasso worden geïnd!
Doorlopende automatische incassomachtiging
Hierbij geef ik K.C.G.V. Pro Patria Sprang-Capelle toestemming om per kwartaal of jaar de verschuldigde
contributie van mijn bank-/gironummer af te schrijven. Let op, voor een juiste afschrijving
van de contributie hebben we de naam van de rekeninghouder nodig!
Naam rekeninghouder*:
Straat*:

Huisnummer*:

Postcode*:

Woonplaats*:

(Post)bankrekeningnummer (IBAN):
Betaling per: kwartaal
Datum:

/ jaar

(*)
Handtekening*:

* verplicht om in te vullen.

Volg kcgvpropatria op:

www.kcgvpropatria.nl

