Schijndel, november 2016.
Beste MTCOB-Leden,
Het bestuur wil alle leden die in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven
hierbij informeren dat de penningmeester de contributie voor het jaar 2017 zal incasseren
medio december 2016.
Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, verzoeken wij u dit per omgaande door te geven via
een e-mail aan de club: mtcobschijndel@gmail.nl of aan de penningmeester:
cmcoort@on.nl. U ontvangt een bevestiging van uitschrijving als alles is verwerkt.
Mocht u vorig jaar handmatig betaald hebben en wilt u nu via automatische incasso betalen,
dan hebben wij uw handtekening nodig. Wij vragen u in dat geval bijgaande machtiging in te
vullen, te ondertekenen en z.s.m. te mailen naar onze penningmeester Karin Coort,
mailadres cmcoort@on.nl.
Omdat nieuwe incasso machtigingen een verwerkingstijd hebben van 10 werkdagen
verzoeken wij u om uw getekende machtiging zo spoedig mogelijk te mailen naar de
penningmeester. Gelieve hier rekening mee te houden als u 8 januari met de
pannenkoekentrial wilt rijden!
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wanneer u besluit om de contributie niet via
automatische incasso te voldoen wij per lidmaatschap € 2,50 administratiekosten in
rekening brengen.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Bestuur MTCOB

Doorlopende machtiging SEPA Euro-Incasso
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:
Land incassant:

Motor Trial Club Oost Brabant
p/a Florencelaan 7
5632 PT
Woonplaats incassant: Eindhoven
Nederland
Incassant ID: NL26ZZZ402153190000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Motor Trial Club Oost Brabant om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens:
Contributie Volwassene
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
€ 60,00
Contributie Jeugd (t/m 18 jr) JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
€ 20,00
Als er meerdere gezinsleden lid zijn: a.u.b. voor ieder lid afzonderlijk een formulier inleveren.
Deze machtiging is niet bedoeld voor de aanvraag van een Basis Sportlicentie! Deze licentie dient u
rechtstreeks bij de KNMV aan te vragen.
Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat de hoogte van de contributie wordt vastgesteld
door het bestuur. De hoogte van de licentie wordt vastgesteld door het KNMV.
Naam lid: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
De afschrijving vindt plaats ± 10 werkdagen na ondertekening van dit formulier, van:
IBAN rekeningnummer: ……………………………………………………….……………………………………………………………..
Bank Identificatie (BIC): ……………………………………………………………………………………………………………………….
(geen verplicht veld bij een Nederlands rekeningnummer)

Ten name van: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: …………………………………………………………………. Woonplaats: …………………………………………………
Land: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats en datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.

