Inschrijfformulier Survivalvereniging Stedum
Na inschrijving bij de Survivalvereniging Stedum dien je als sporter de contributie per kalenderjaar
jan t/m dec. over te maken op het bankrekeningnummer NL59 RBRB 0919 7670 36 ten name van
Survivalvereniging Stedum. Vermeld hierbij je achternaam en voornaam. Wij adviseren om het
overmaken van de contributie automatisch in te stellen bij je bank, zodat de contributie op tijd op
onze rekening is bijgeschreven.
Op de volgende data dien je de verschuldigde contributie te hebben overgemaakt voor het
aankomende kwartaal:
1 januari
(januari t/m maart)
1 april
(april t/m juni)
1 juli
(juli t/september)
1 oktober
(oktober t/m december)
Bij betaling per jaar dient de contributie op 1 januari betaald te zijn voor het aankomende kalenderjaar.

Graag het formulier volledig en correct invullen.
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht
M/V
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Lidmaatschapsnummer
Survivalrunbond Nederland
Vanaf 16 jaar:
o Volwassen lidmaatschap vanaf 16 jaar € 185,- per kalenderjaar of
o Volwassen lidmaatschap vanaf 16 jaar€ 48,- per kwartaal
Jeugd tot 16 jaar:
o Jeugdlidmaatschap tot 16 jaar €50,- per kalenderjaar
Opzegging van het lidmaatschap kan per e-mail of per post voor 1 december! Dit doe je bij de
penningmeester zie onderaan deze pagina.
De trainingsgroepen en -tijden staan vermeld op onze website.
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de algemene
ledenvergadering.
Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de statuten van de Survivalvereniging
Stedum en ons Huishoudelijk Regelement. Daarin staat onder meer dat het lidmaatschap van de
Survivalrunbond verplicht is i.v.m. de ongevallen verzekering. Je kan je aanmelden bij de
survivalrunbond via de website: https://survivalrunbond.nl/lid-worden/ je lidnummer beschrijven
op dit inschrijfformulier.
Datum:………………………………… Handtekening………………………………………………………………………
Handtekening ouder/voogd …………………………………………. (voor inschrijving van personen beneden de 18 jaar)
Mail het formulier naar de penningmeerster: Suzanne Niewold: suzy_niewold@hotmail.com
of via postadres: Bedumerweg 14, 9921 PL Stedum t.a.v. Suzanne Niewold

