
Aanmeldingsformulier 

Schutterij De Eendracht Nieuw-Wehl 
 

Naam incassant: Schutterij “De Eendracht” Nieuw-Wehl Incassant ID: Eendracht Nieuw-Wehl 
Adres incassant: Prinses Irenestraat 66, 7031 ZS Wehl Kenmerk machtiging: Jaarcontributie 

  

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

We zijn erg blij u als lid van onze vereniging te mogen verwelkomen. U kunt lid worden door dit 

formulier voor automatische incasso in te vullen en te retourneren.  

 

Automatische incasso heeft de voorkeur. Inclusief /exclusief Schuttersfeest. Wanneer u kiest voor 

dit laatste, dan kunt u als lid alsnog toegangskaarten kopen voorafgaand aan het Schuttersfeest. 

 

De contributiebedragen zijn tot nader order, vastgesteld op: 

 

Leden per categorie Jaarcontributie Schuttersfeest 

Leden  /  jeugd (14 t/m 17 jaar) €   5,00  /   2,50 € 10,00  /  5,00 

Ereleden €   0,00 Inclusief 

Senioren (vanaf 65 jaar) €   5,00 Inclusief 

Geüniformeerde leden  /  jeugd (t/m 17 jaar) € 10,00  /   5,00 Inclusief 

Drumfanfare leden  /  jeugd (t/m 17 jaar) € 35,00  / 17,50 Inclusief 

 

Het ingevulde formulier kunt u retourneren aan onze penningmeester:  
 

 Robert van Pluur, Mgr Hendriksenstraat 17, 7031 HN, Nieuw-Wehl (0314-682979) 
penningmeester@schutterij-de-eendracht.nl 

 

Alvast bedankt!                 

 

Bestuur Schutterij “De Eendracht”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorlopende machtiging incasso Schutterij “De Eendracht” Nieuw-Wehl 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Schutterij “De Eendracht” Nieuw-Wehl doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributiebetaling en uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Schutterij “De Eendracht” 
Nieuw-Wehl. 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 om de voorwaarden. | Dit inschrijfformulier voldoet aan de 
hedendaagse AVG-Privacywetgeving. Ons beleid is in te zien via onze website. 
 

Afdeling binnen Schutterij:  

Naam en voorletters:  

Roepnaam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Geboortedatum:  

Rekeningnummer (IBAN):  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

Paspoort/ID/Rijbewijsnr:  
 

□ Contributie inclusief deelname aan Schuttersfeest              □ Contributie exclusief deelname aan Schuttersfeest   
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