Beste (potentiële) leden van STW,
Bij een lidmaatschap hoort uiteraard contributie. De contributie voor STW wordt jaarlijks
geïndexeerd en zijn voor het jaar 2016-2017 als volgt vastgesteld:
 Senioren:
EUR 53, Junioren:
EUR 50, Jeugd:
EUR 33, Ijzersterk dubbellid*:
EUR 30,25
 Donateurs**:
EUR 28,*Dit betreft studenten die lid van Ijzersterk zijn en lid van STW
** Dit betreft uitsluitend donateurs met een jaarlijkse automatische incasso. Uiteraard is het mogelijk om een ander bedrag over te
maken als donatie.

STW wil de contributie en eventuele abonnementskosten van haar leden graag via automatische
incasso innen. Hiervoor is het noodzakelijk dat we onderstaand machtigingsformulier ingevuld
retour krijgen. Het is de bedoeling de contributie jaarlijks in juli af te schrijven (de eerste keer is
uiteraard pas na ontvangst van dit formulier). De abonnementskosten volgen eind september.
Als u het lidmaatschap wilt opzeggen, kunt u dit doen door voor 1 mei (dan gaat het nieuwe
verenigingsjaar in) schriftelijk af te melden bij José Koumans (secretaris) of Floor van der Wilt
(ledenadministratie). Als u na 1 mei lid af wordt, moet de contributie voor dat seizoen nog betaald
worden.
U kunt het formulier opsturen of bezorgen bij een van onderstaande adressen:
Per post of bezorgen

Per post of bezorgen

Alleen per post

Floor van der Wilt

José Koumans

STW

Nienke van Hichtumstraat 19
6708 SE Wageningen

Uiverweide 11
6708 LA Wageningen

Postbus 288
6700 AG Wageningen

Met vriendelijke groet,
Floor van der Wilt en het STW bestuur

Versie 2016-2017

Versie 2016-2017

Naam incassant:
Adres:
Land:
Internet:
Mail:
IBAN:
BIC:
Incassant-id:
Kenmerk machtiging:

Schaatstrainingsgroep Wageningen (STW)
Postbus 288
6700 AG Wageningen
Nederland
www.stw-site.nl
info@stw-site.nl
NL28INGB0002144671 (voorheen 2144671)
INGBNL2A
NL38ZZZ401209140000
___________

Machtiging doorlopende SEPA Incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 Schaatstrainingsgroep Wageningen (STW) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven;
 Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven,
overeenkomstig de opdracht van Schaatstrainingsgroep Wageningen (STW).
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
IBAN (rekeningnummer)
BIC (Bank Identificatie Code)
Machtiging betreft:

Datum
Plaats
Handtekening
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