Eindhovense Studenten Schaatsvereniging Isis
Inschrijfformulier
A. Persoonsgegevens
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Geboortedatum

B. Adresgegevens
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
(geen studentenmail)
Mobiel nummer

C. Sportkaart
Sportkaartnummer
(geen s-nummer)

D. Opleiding
Onderwijsinstelling
Studierichting
Beginjaar studie

E. Gegevens vorige schaatsvereniging
(invullen indien van toepassing)
Wedstrijdnummer
Licentienummer

F. Contributie
De ondergetekende gaat akkoord met de jaarlijkse contributie van €39,50. Dit zal worden geïnd
d.m.v. automatische incasso.
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, gaat akkoord met de
algemene voorwaarden en algemene verordening gegevensbescherming, die aan het lidmaatschap
van E.S.S.V. Isis verbonden zijn.
Handtekening
Datum
Plaats

G. Overig
Hoe heb je van ons gehoord? (Flyer, Poster, anders)

H. Interesse commissies
Heb je eventuele interesse om mee te helpen in een of meerdere commissies van Isis?
AK (Activiteiten commissie)

Ja

Nee

Internet commissie

Ja

Nee

Redactie Crisis

Ja

Nee

Promo commissie

Ja

Nee

Trainingskamp commissie

Ja

Nee

Wielerkamp commissie

Ja

Nee

Materialen commissie

Ja

Nee

Toernooi commissie

Ja

Nee

Batavierenrace commissie

Ja

Nee

Intro commissie

Ja

Nee

I. Intro kamp
In november vindt het jaarlijkse introkamp plaats van Isis. Tijdens dit weekend worden er allerlei
leuke activiteiten ondernomen, de ideale manier om de vereniging en haar leden goed te leren
kennen. Als nieuw lid verwachten we dan ook dat je deze dagen vrijhoudt om er een gezellig
weekend van te maken. De data zullen spoedig volgen.

Eindhovense Studenten Schaatsvereniging Isis
Doorlopende machtiging

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

SEPA

Eindhovense Studenten Schaatsvereniging ISIS
Onze Lieve Vrouwestraat 1
5612 AW
Eindhoven
Nederland
NL80ZZZ402366480000
Contributie en deelname aan activiteiten

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Eindhovense Studenten Schaatsvereniging ISIS
Om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van
Eindhovense Studenten Schaatsvereniging ISIS
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Land
IBAN

Plaats en datum

Handtekening

