Vereniging voor senioren
Nuenen

Doorlopende machtiging voor leden van PVGE clubs
Ja, ik machtig PVGE afdeling Nuenen om tot wederopzegging het bedrag voor de jaarlijkse clubcontributie
automatisch van mijn rekening af te schrijven
PVGE Lidnummer:

........................................................

Naam en voorletters:

........................................................

Adres:

........................................................

Postcode/woonplaats:

........................................................

Telefoonnummer:

........................................................

E-mailadres:

........................................................

IBAN Banknummer:

........................................................

Dit bedrag mag van mijn rekening worden afgeschreven: (aankruisen wat van toepassing is):
Naam club

X

Contributie
2020*)

16 fiets-/wandelclub “de Dwersgangers”
03 lange afstand wandelclub “de Doorlopers”
14 15-km wandelclub “Stapvoirt”
15 fietsclub “Weer en Wind”
02 lange afstand wandelclub “de Zandlopers”
18 schilderclub “het Penseel”
13 computerclub “Compudwers”
17 motorclub “MC Veteranen”
11 bloemschikclub “la Fleurie”
12 museumclub “Rominâstra”
09 museumclub “Spoorkunst”
06 kunstclub “Bekijk ‘t”
05 museumclub “’t Spoort”
19 museumclub “No 5”
23 museumclub “Spoor 6”
20 leesclub “van Kaft tot Kaft”
21 bewegingsclub “Springlevend” per ½ jaar
25 bewegingsclub “Rek en Strek” per ½ jaar
01 fotoclub “Knipoog”
22 fotogroep “ƒ/2”
27 fotoclub “Prisma”
04 kookclub “Kokkerebbel”
10 kookclub “Ratatouille I”
29 kookclub “Ratatouille II”
28 kookclub “Pavlova”
26 kookclub “Kooklust”
30 kookclub “het Vergiet”
32 genealogieclub “Komaf”
33 wandelclub “de Buitenbeetjes”
31 handwerkclub “de handige Handen
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12,50
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25,00
20,00
15,00
20,00
25,00

34 Oldtimerclub “Nuenen Classics”

€

20,00

99 kookclub “Tres Bonne”

€

10,00

5,00
7,50
20,00
10,00
10,00
55,00
22,50

30,00
45,00
20,00
15,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Door ondertekening van dit formulier geeft u
toestemming aan PVGE afd Nuenen doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw
lidmaatschap van één of meerdere clubs en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van PVGE
afd Nuenen. De bedragen zullen jaarlijks omstreeks
25 januari worden afgeschreven. U betaalt voor een
heel kalenderjaar. Restitutie in de loop van het jaar
is niet mogelijk.
Ingeval van een nieuwe inschrijving vindt incasso
direct na de inschrijving plaats. Bij aanvang van het
lidmaatschap in de loop van het jaar wordt de
contributie geïncasseerd naar rato van het aantal
maanden dat men lid is.
Indien u niet per automatische incasso wenst te
betalen dient u hierbij rekening te houden met een
hogere contributieafdracht van € 1,00.
Als u niet akkoord gaat met een afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
naam incassant:
PVGE vereniging voor senioren
afd. Nuenen
bankrekng nr: NL08 RABO 01527 43 677
incassant id: NL15ZZZ171911300000
*) Deze bedragen kunnen jaarlijks worden herzien
door middel van een besluit van de Algemene
Ledenvergadering. Contributie-bedragen hoger dan
€ 50,- per jaar worden automatisch geïncasseerd in
twee termijnen (in januari en in juli). Restitutie is
niet mogelijk - ook niet halfjaarlijks.
Inleveren bij secretaris van uw club. Uw secretaris /
penningmeester zal dit formulier doorsturen aan de
ledenadministratie die de incasso regelt

E: pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl
Datum:

................ ........

Handtekening:

........... ........

