
 

                                                                                                                 Z.O.Z. 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de ouder-verwantenvereniging 

Merwebolder/Lingebolder 

 

Dhr./mevr./fam.*: …………………………………………………............................ 

Adres: …………………………………………………………………….. 

Postcode / plaats: ……………………………………………………………………... 

Telefoonnummer: ……………………mobiel: ………………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………….…………………………….. 

ouder(s) / verwant * van: ……………………………………………………………………. 

wonende in woongroep: …………………………………………………………………….. 
 
0 Ik heb geen bezwaar dat bovenstaande gegevens voor verenigingsinformatie 

worden geregistreerd. 
 
 
De contributie bedraagt € 34,00 per kalenderjaar. 
Daarnaast ben ik bereid een extra bedrag van € …………per jaar te betalen. 
Onze voorkeur gaat uit naar betalen per incassomachtiging. Wij verzoeken het machtigingsformulier 
aan de achterkant in te vullen. 

 

Ik wens wel / niet* per mail geïnformeerd te worden over de activiteiten van de 

vereniging. 

 

 

Datum:....................................................... 

Handtekening ……………………………………………………… 

 

 

ANBI 

De ouder-verwantenvereniging is ANBI geregistreerd. Dit betekent dat de contributie 

als gift aftrekbaar is van de belasting.  

 
s.v.p. (zonder postzegel) retourneren aan:  
Secretariaat ouder-verwantenvereniging  
Antwoordnummer 3212  
3360 WB Sliedrecht  
 
* doorstrepen wat niet van toepassing is.  
 



 
 

 DOORLOPENDE MACHTIGING    S€PA 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
 
Naam : Ouder-Verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder 
Adres : Touwbaan 1 
Postcode : 3363 WB Woonplaats : Sliedrecht 
Land : Nederland Incassant ID : NL40ZZZ403214090000 
 

Kenmerk machtiging(lidnummer): ………………………….. 

 
Bankrekeningnummer [IBAN] : …………………………………..……….. 
 
Naam : …………………………………………… 
 
Adres : ……………....…………………………… 
 
Postcode en woonplaats : ………………………………..………….. 
 
Datum : …………………………………………… 
 
Handtekening : …………………………………………… 
 
 
 

automatische afschrijving 

 
Automatische afschrijving is gemakkelijk; 
- u vergeet nooit te betalen; 
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van betalingen; 
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken; 
 
Een automatische afschrijving kan pas plaats vinden als u daar zelf, middels dit formulier 
toestemming voor geeft. 
 
Noteer de gevraagde gegevens en plaats uw handtekening er onder en verstuur de 
machtiging in bijgaande envelop. 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen de tijd om uw bank- kantoor 
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
 
U kunt ook de automatische afboeking stopzetten door contact op te nemen met het 
secretariaat van de Ouder-Verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder via e-mail: 
ovv@asvz.nl of  
telefonisch: 0184-491169. 
 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Ouder-Verwantenvereniging 
Merwebolder/Lingebolder doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens contributie en/of donatie en uw bank om doorlopend van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van de Ouder-Verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

mailto:ovv@asvz.nl

