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Schrijft zich hierbij in als lid van de vereniging Shotokan Karate Arnhem.
Ingangsdatum lidmaatschap per:

AANVANG LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de vereniging, Shotokan Karate Arnhem, vangt aan na inschrijving bij een bestuurslid 
en na betaling van de verschuldigde contributie.

CONTRIBUTIE
Het seizoen loopt van september t/m juni. Betaling dient vooraf per maand te geschieden. Afwijkende
regelingen met betrekking tot het betalen zijn alleen mogelijk met de toestemming van de penningmeester,
of bij diens langdurige afwezigheid bij een ander bestuurslid. Bij langdurig niet betalen kan de penningmeester
of een ander bestuurslid het lid royeren. Het lid is dan nog wel de achterstallige contributie schuldig,
vermeerderd met eventuele incassokosten. De toegestane wijze van betalen en de hoogte van de contributie
worden bekend gemaakt door het bestuur. Betaling geschiedt in principe per automatische incasso. 
Bij zwaarwegende bezwaren tegen incasso's en met toestemming van het bestuur kan een lid per bank betalen
op NL50TRIO0254748783 t.n.v. Shotokan Karate Arnhem. Betalen per kas is voor nieuwe leden alleen bij hoge 
uitzondering en na toestemming van het bestuur mogelijk. De contributie bedraagt €20,- per maand.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Shotokan Karate Arnhem doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Shotokan Karate Arnhem. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP VERENIGING SHOTOKAN KARATE ARNHEM 
EN DOORLOPENDE MACHTIGING MAANDELIJKSE CONTRIBUTIE  



Doorlopende machtiging SEPA
Naam Shotokan Karate Arnhem
Adres Schavenmolenstraat 25
Postcode 6824 AA
Woonplaats Arnhem
Land Nederland
Incassant ID NL39SKA555717510000
Kenmerk machtiging LIDNR

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap dient opgezegd te worden bij een bestuurslid. De opzegging van het lidmaatschap dient te 
geschieden ten minste 14 dagen voor de aanvang van het nieuwe betalingstermijn, anders zal de contributie
voor de nieuwe betalingstermijn in rekening worden gebracht. Ontheffing van de opzegtermijn kan alleen 
worden verleend door de penningmeester, al dan niet in overleg met andere bestuursleden. Het niet meer
deelnemen aan de trainingingen volstaat niet als opzegging.

AANSPRAKELIJKHEID
Trainen geschiedt voor eigen risico. Noch de vereniging, noch het bestuur is aansprakelijk voor tijdens de 
training opgelopen kwetsuren. Ook zijn de vereniging en bestuur niet aansprakelijk voor tijdens de training
vermiste of beschadigde eigendommen.

STATUTEN  VERENIGING
Voor ieder lid zijn de statuten van de vereniging in te zien op aanvraag bij het bestuur.

DATUM:  PLAATS:              HANDTEKENING:


