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Ik verklaar hierbij dat ik middels een combinatielidmaatschap lid wil worden van W.S.W.V.
Hellingproof en schaatsvereniging W.S.S.V. IJzersterk en jaarlijks zal voldoen aan de gecombineerde
financiële verplichting van €60,00 vanaf het huidige studiejaar1 tot opzegging2 van het lidmaatschap.
Hierbij geef ik middels een SEPA doorlopende machtiging tevens toestemming te voldoen aan deze
verplichting via een automatische incasso3.
Let op: sportrechten via de Bongerd zijn verplicht. Kijk op de site van de Bongerd voor meer informatie
met betrekking tot sportrechten.
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Het totale lidmaatschapsgeld bedraagt €60,00. Eén maal per jaar zal een verzoek van de penningmeester van IJzersterk gedaan worden
om €35,00 over te maken naar WSSV IJzersterk en zal €25,00 worden afgeschreven namens WSWV Hellingproof.
2
Het boekjaar volgt de indeling van een studiejaar en loopt van september tot september. lid af kan jaarlijks voor het begin van het nieuwe
boekjaar middels een schriftelijke afmelding.
3
U geeft via een SEPA machtiging toestemming aan WSWV Hellingproof om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
het deel van WSWV Hellingproof van de jaarlijkse contributie (€25,00) van uw rekening af te schrijven. Tevens geeft u toestemming aan uw
bank om doorlopend dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WSWV Hellingproof. De machtiging blijft
geldig zolang u lid bent van WSWV Hellingproof.

