
Machtiging – Doorlopend/periodiek Sportclub Erica SEPA

Naam Sportclub Erica

Adres Kalffstraat 84
Postcode/plaats 7887 AJ ERICA
Incassant ID NL71ZZZ400453820000

Met deze machtiging geeft u toestemming aan Sportclub Erica doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie  en overige 
periodieke bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Sportclub Erica.

Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Achternaam:   Roepnaam:                      Voorletters:           Geslacht: m/v
Adres:
Postcode/plaats:   
Geboortedatum:                                         Geboorteplaats:     
Telefoon vast:  Mobiel:
E-mail: 

Categorie: veld/ zaal/puppy/vrijwilliger incl .seizoenkaart/vrijwilliger excl. seizoenkaart/steunend lid/ 7 x 7/ partner  van

Inzake lidmaatschap                                                       

Rekeningnummer (IBAN):

Betaling automatisch per: O maand         O kwartaal         O halfjaar         O jaar

Op  het  sportpark  van  Sportclub  Erica  kunnen  (team)foto's  worden  genomen  voor  mogelijke
plaatsing op de website of social media t.b.v. Sportclub Erica. Als u lid wordt  van Sportclub Erica
gaat u akkoord met de plaatsing van deze foto's.                                                                                         

Voor gezinnen met een minimum inkomen is het mogelijk een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor
een bijdrage in de contributiekosten. Voor meer informatie kijk op jeugdfondssportencultuur.nl of bel met  085-0862866 .
De aanvraag dient voor aanvang van het nieuwe  seizoen, 1 juli, te worden ingediend  bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Ook via de Participatiewebshop van de gemeente Emmen, www.participatiewebshop.emmen.nl, is betaling mogelijk.  

Plaats en datum Handtekening:

Wilt u lid worden van de Supportersvereniging van Sportclub Erica dan kunt u zich hierbij opgeven. De contributie bedraagt
€ 10,-- per seizoen en wordt samen met de contributie geïncasseerd, betaalt u niet automatisch dan ontvangt u een nota. 

 Ik word wel / geen* lid van de Supportersvereniging,  omcirkelen wat van toepassing is.

Dit formulier inleveren bij Han Wellen, Kerklaan 6a, 7887 AV te Erica   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYr6O1te_pAhXLCOwKHVdHAtkQFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fjeugdfondssportencultuur.nl%2F&usg=AOvVaw0Up_X84Drf0t5AKplOI1w6
tel:085-086%202866

