Dyane Vereniging Nederland
Ledenadministratie, Mark Schulte
Oranjeplein 68
5051 LX Goirle

AUTOMATISCHE INCASSO

Omdat het voor onze vereniging niet meer mogelijk is acceptgiro’s te gebruiken vragen wij u als lid, ons te
machtigen om 1 maal per jaar uw contributie middels een automatische incasso te mogen afschrijven.
Dit scheelt ons een hoop (nakijk) werk en u kunt het niet meer vergeten.
Wat zijn de spelregels?
*

U geeft ons toestemming om 1x per jaar het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven.
De hoogte van de contributie is in 2008 € 28,50. De contributie wordt door de ALV van het
voorafgaande jaar vastgesteld en via het clubblad bekend gemaakt.

*

Deze automatische incasso gaat in voor het clubjaar 2008. Mocht u uw lidmaatschap voor
2007 nog niet betaald hebben, dan kunt u ons ook voor dat jaar machtigen. Wij zullen het
bedrag dan incasseren binnen 2 maanden volgend op de ontvangst van uw machtiging.

*

Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving kunt u deze binnen 30 dagen na afschrijving
terug vragen. Dit dient u bij uw eigen bank aan te vragen. Mocht u vragen hebben over de
afschrijving kunt u ook contact opnemen met onze ledenadministratie 013 - 530 33 13 of met onze
penningmeester 071 - 40 75 776.

*

Op bijgaand formulier kunt u alle gegevens invullen. Deze spelregels kunt u in uw eigen
administratie bewaren.

*

Intrekken van de machtiging kan eenvoudig via een briefje met uw naam, adres, woonplaats en
lidnummer met de mededeling dat u uw machtiging intrekt. U kunt dit sturen aan onze
ledenadministratie op bovenstaand adres.

Dank voor uw machtiging en hopelijk tot ziens in ons magazijn of op een van onze vele evenementen.
Mocht u geen gebruik willen maken van deze mogelijkheid vragen wij u dringend om er zelf zorg voor te
dragen dat u uw contributie op tijd overmaakt op ons rekeningnr 507 562 tnv Dyane Vereniging Nederland te
Valkenburg. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om u uit te schrijven als lid. Dit ontslaat u overigens niet van
uw contributiebijdrage van het lopende jaar als u uw lidmaatschap niet heeft opgezegd, wij hebben de
kosten voor u als lid immers al gemaakt door het sturen van clubbladen en wat al dies meer zij….
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dyane Vereniging Nederland

Dyane Vereniging Nederland
Ledenadministratie, Mark Schulte
Oranjeplein 68
5051 LX Goirle

MACHTIGINGSFORMULIER

Dit formulier a.u.b. volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar bovenstaand adres.
Ondergetekende, verleent de dyane vereniging tot wederopzegging toestemming om de jaarlijkse contributie
af te schrijven van onderstaand rekeningnummer.
Naam

……………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………

PC – Woonplaats

……………………………………………………………………

Telefoonnr

……………………………………………………………………

Lidnr.

……………………

Rekeningnr.

………………………………………………

tnv

……………………………………………………………………

e-mail adres

……………………………………………………………………

О

Ik ben/wordt lid.

О

Ik wil ook graag een magazijnbon bestellen twv
O € 10,O € 20,O eenmalig
O jaarlijks

Datum……………………………..

Handtekening……………………………….

Plaats………………………………

De jaarlijkse contributie wordt via het clubblad en de website bekend gemaakt. Afschrijvingen kunnen zonder
opgaaf van reden binnen 30 dagen worden teruggevraagd via uw eigen bank.
Ieder nieuw clubjaar wordt rond halverwege de maand februari of maart de contributie geïnd. Zorgt u a.u.b.
voor voldoende saldo.
Met dank en vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dyane Vereniging Nederland

