EERSTE LEIDSE STUDENTEN ZWEM EN WATERPOLO VERENIGING AQUAMANIA
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Einsteinweg 6
2333 CC Leiden
E-mail: info@aquamanialeiden.nl
Website: www.aquamanialeiden.nl
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Kamer van Koophandel Rijnland
nr. 40448061
IBAN: NL55INGB0000387612
BIC: INGBNL2A

Inschrijfformulier met doorlopende periodieke machtiging tot wederopzegging
Door het ondertekenen van dit formulier wordt ondergetekende voor onbepaalde tijd lid van
E.L.S.Z.W.V. Aquamania. Ondergetekende verplicht zich tot het betalen van de jaarlijkse contributie.
Ondergetekende verleent, tot wederopzegging, machtiging aan Aquamania om de aan Aquamania
verschuldigde bedragen af te schrijven van zijn/haar hieronder vermelde bank- of girorekening. Onder
deze bedragen vallen de contributie, de bestellingen bij Aquamania en alle activiteiten waaraan
ondergetekende heeft deelgenomen, dan wel zich voor heeft opgegeven.
Het gehele openstaande bedrag zal eens per maand aan het einde van de maand afgeschreven worden.
Een aantal dagen voor de afschrijving zal per e-mail gemeld worden welk bedrag afgeschreven gaat
worden.
Deze machtiging blijft geldig tot ondergetekende zijn/haar lidmaatschap heeft opgezegd middels het
uitschrijfformulier en alle openstaande bedragen bij Aquamania heeft betaald.
De contributie bedraagt per jaar, behoudens contributiewijzigingen (aankruisen wat van toepassing is):
Actief lid
Ondersteunend lid
•

55 euro
25 euro

Een jaar sportkaart van het USC is verplicht als gebruik wordt gemaakt van de Aquamania
trainingsuren. Deze sportkaart (€162,50 excl. administratiekosten) zal jaarlijks tegelijk met de
contributie door Aquamania afgeschreven worden.
Indien ondergetekende al in het bezit is van een USC jaar sportkaart, gelieve dit hokje
aankruisen.

Voor EL CID-leden, lenteleden en winterleden gelden voor het eerste lidmaatschapsjaar bij de
vereniging de volgende bedragen (aankruisen wat van toepassing is):
EL CID-lid of OWL
Winterlid na 31 januari
Proeflid geweest (proeflidmaatschap bedraagt 10 euro)
Lentelid na 31 maart

50 euro
35 euro
45 euro
15 euro

De opvolgende jaren, behoudens opzegging via het uitschrijfformulier voor 20 juli door gemachtigde
of wijziging van lidmaatschapsvorm, zal de contributie van het lid afgeschreven worden.
Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud van contributiewijzigingen. De contributie kan alleen
gewijzigd worden door de Algemene Ledenvergadering. Deze machtiging blijft geldig wanneer
ondergetekende tijdig aangegeven heeft zijn lidmaatschapsvorm te wijzigen.
Ik kies ervoor om het bedrag aan contributie:
In één keer af te schrijven - eind oktober
In twee termijnen af te schrijven
(€2,50 administratiekosten; 1 e afschrijving eind oktober, 2e afschrijving eind februari)

Mocht ondergetekende het echter niet eens zijn met de afschrijving, dan kan het volledige bedrag
binnen 60 dagen teruggevorderd worden. Dit graag in overleg met het bestuur.
Z.O.Z

Marije Monnickendam
Ab-actis Aquamania

Eva Zekveld
Quaestor Aquamania

EERSTE LEIDSE STUDENTEN ZWEM EN WATERPOLO VERENIGING AQUAMANIA
Achternaam:

Roepnaam:

Geboortedatum (dd/mm/jjjj):

/

/

E-mail:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Mobiel:
Studentnummer:
Interesse:

Nationaliteit:
Zwemmen

Waterpolo

IBAN (International Bank Account Number):
Bij verandering rekeningnummer dit graag melden

BIC number for international bank accounts:
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met bovenstaande regeling.
Plaats:

Datum:

Handtekening:
Lever deze machtiging zo snel mogelijk in bij één van de bestuursleden via de mail
(info@aquamanialeiden.nl) of per post naar:
Aquamania
Einsteinweg 6
2333 CC Leiden
Privacy: Alle ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Aquamania gebruikt deze gegevens voor haar
ledenlijst en inschrijving bij de KNZB. Wanneer je het niet op prijs stelt dat bepaalde gegevens worden opgenomen, meld
dit dan bij het bestuur.
Merk op dat door je in te schrijven, je toestemming geeft dat wij beeldmateriaal mogen nemen en deze op sociale media en in d e
nieuwsbrief mogen plaatsen als promotie materiaal voor de vereniging.

&Cultuurkaart
Speciaal voor studenten in Leiden bestaat de &Cultuurkaart, waarmee je kortingen ontvangt op
festivals, culturele evenementen, musea en meer!
Hiervoor zullen een aantal gegevens (voor- en achternaam, e-mail adres, geboortedatum, studie)
worden verspreid naar Leiden Marketing.
Ja, ik wil graag kortingen ontvangen op festivals, culturele evenementen, musea en meer via de
&Cultuurkaart! Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens door Leiden Marketing.

Marije Monnickendam
Ab-actis Aquamania

Eva Zekveld
Quaestor Aquamania

