Aanmeldingsformulier 2022
Ondergetekende wordt lid van Wielervereniging de Rouleurs in Ulvenhout
De vereniging organiseert tochten in het kader van de recreatieve wielersport en behartigt
de belangen van haar leden bij het uitoefenen hiervan.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering en dient bij
aanmelding te worden betaald bij de penningmeester. Hiervoor ontvangt een lid na aanmelding
een verzoek met de juiste gegevens. Na het afgeven van een machtiging wordt de contributie
vervolgens jaarlijks automatisch geïncasseerd. De contributie voor 2022 bedraagt € 57,50.
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Ieder lid van de
Rouleurs is automatisch lid van de NTFU en als gevolg daarvan altijd verzekerd in geheel Europa.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, opzegging zal uiterlijk per 31-12 van het
lidmaatschapsjaar dienen te gebeuren.
Elk lid dient zich te houden aan de regels en afspraken zoals deze zijn vermeld op de achterzijde
van de jaarlijkse wielerkalender (wordt elk jaar toegezonden en is te vinden op de website) en op
de website onder ‘veiligheid’.

Gegevens ten behoeve van het lidmaatschap
NAAM:
VOORLETTERS:

ROEPNAAM:

GEBOORTE DATUM:
ADRES:
POSTCODE:

PLAATS:

TELEFOON:
Emailadres:
Zijn er andere leden woonachtig op hetzelfde adres: JA / NEE (HAAL DOOR)
indien JA, naam:
Al lid van de NTFU via een andere club? JA / NEE (HAAL DOOR)
Indien JA, wat is het lidmaatschapnummer:
En de naam van de Club:
Plaats en datum:

Handtekening:

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar het secretariaat. Na ontvangst van
dit formulier én betaling van contributie bent u als lid ingeschreven.
www.rouleurs.nl

rouleurs@gmail.com

Automatische incasso
Het verschuldigde bedrag voor contributie wordt jaarlijks een week na de Algemene
Ledenvergadering automatisch geïncasseerd. De bijdragen voor deelname aan toerritten worden
twee maal per jaar naar gebruik geïncasseerd.
Het afgeschreven bedrag kan binnen 56 dagen worden teruggeboekt door contact op te nemen met
uw bank, indien u het niet eens bent met de afschrijving, of via internetbankieren zelf storneren.
Incasso geschiedt ten gunste van de rekening van WV De Rouleurs bij de Rabobank op
rekeningnummer NL 38 RABO 0303 0610 30.
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de machtiging beëindigd.

Gegevens ten behoeve van de machtiging
-

Achternaam: ---------------------------------------------- Voorletters : ---------------------------- M/V

-

Roepnaam : --------------------------------------------- Geboortedatum : ----------------------------

-

Adres

: --------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Postcode

: ----------------------------------------------- Woonplaats : --------------------------------

-

Bankrekeningnummer : --------------------------------- Telefoonnr. : --------------------------------

-

Datum

: ---- ---- -----

Handtekening : ------------------------------

Ondergetekende gaat akkoord met de vermelde voorwaarden.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan WV De Rouleurs om de
jaarlijkse contributie een week na de Algemene Ledenvergadering en twee maal per jaar de
bijdragen aan de deelgenomen ritten door middel van automatische incasso te innen.
Indien betreffende rekening niet op bovengenoemde naam staat, vul dan de juiste tenaamstelling
in:

-

Achternaam: ---------------------------------------------- Voorletters: --------------------------------

-

Postcode

-

Datum

www.rouleurs.nl

: -------------------------: ---- ---- -----

Woonplaats : -----------------------------Handtekening : ---------------------------

rouleurs@gmail.com

