Maastrichtse Studenten Zeilvereniging
Bij ondertekening van dit formulier word ik lid van Lagakari tot schriftelijke wederopzegging. Ik
zal de bijgevoegde machtiging invullen zodat de contributie van €86,00 voor een lidmaatschap
voor het jaar 2020-2021 door M.S.Z.V. Lagakari kan worden afgeschreven.
Indien ik deze nog niet in bezit heb, schaf ik zo spoedig mogelijk een lidmaatschap ‘Sports’ aan bij
UM-sport. Als ik mijn sportkaart te laat in bezit heb, betaal ik zelf de boete die door de Musst
wordt opgelegd.
Hierbij willen we je vragen of je ook een Lagakari Polo wilt aanschaffen voor €22,50.
Ik wil een Lagakari Polo aanschaffen.

Maat: XS / S / M / L / XL
INVULLEN IN BLOKLETTERS S.V.P.

Naam:
Geboortedatum (d/j/m):

Nationaliteit:

Straat:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer:

Mobiel telefoonnummer:

E-mail adres:
Opleiding:

Faculteit:

Bachelor / Master

Studiejaar:

ID-nummer (van de UM/HSZ):
In bezit van een lidmaatschap Sports:

Ja / Nee

(Sportkaart is verplicht)

Straat ouders:
Postcode & woonplaats ouders:
Telefoonnummer ouders:
Emailadres ouders:
Wat is je zeilervaring?:

Heb je een (of meerdere) zwemdiploma(s):

Ja/Nee

Ondertekening:
Plaats:
Datum:

Handtekening:

Lidmaatschapsformulier Lagakari 2019–2020
Postbus 616
6200 MD Maastricht
info@lagakari.nl

Maastrichtse Studenten Zeilvereniging
Hierbij verklaar ik........................................................................(naam) tot wederopzegging,
mij op te geven als Lagakari-lid van M.S.Z.V. Lagakari. Ik machtig M.S.Z.V. Lagakari eenmaal per
jaar de mij verschuldigde contributie af te schrijven van mijn rekening.
En daarnaast machtig ik M.S.Z.V. Lagakari om de kosten van acties e.d. via deze automatische
incasso af te schrijven van mijn rekening voor zover deze niet ter plekke zijn voldaan (dit wordt
altijd van tevoren vermeld).
Naam:
Rekening (IBAN):
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Contributie/Automatische Incasso
De contributie bedraagt in het jaar 2020-2021 €86,00 en zal elk jaar met €1,00 verhoogd worden.
De halfjaars-contributie bedraagt in het jaar 2019-2020 €50,00.
De contributie kan alleen betaald worden door middel van een automatische incasso. De contributie
wordt altijd in oktober na het ontvangen van de studiefinanciering afgeschreven. De
penningmeester zal je hiervan van te voren op de hoogte stellen.
Ook kan de automatisch incasso gedurende het jaar gebruikt worden voor het betalen van
bijvoorbeeld activiteiten, wedstrijddeelname, kleding, etc. De penningmeester zal je altijd op de
hoogte stellen als het geld dat je verschuldigd bent wordt afgeschreven.
Op het inschrijfformulier vindt je een gedeelte om toestemming te geven voor de automatisch
incasso. Uiteraard zal het bestuur er op toezien dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan.
Lidmaatschap opzeggen
Het opzeggen van je lidmaatschap van M.S.Z.V. Lagakari kan alleen door schriftelijke afmelding,
deze kan je sturen naar het bestuur ter attentie van de secretaris. Dit dient te gebeuren vóór 1
september. Indien je het lidmaatschap niet voor 1 september hebt opgezegd ben je verplicht nog
een jaar lang contributie te betalen.
Privacy wetgeving
Door het ondertekenen van dit contract staat u M.S.Z.V. Lagakari toe de gegevens in deze vorm
gedurende uw lidmaatschap en voor een maximum van 7 jaar na uitschrijven te houden. Het
volledige privacy policy van de vereniging is te vinden op de website (https://www.lagakari.nl)
Ik geef M.S.Z.V. Lagakari toestemming om foto’s/video’s van mij met betrekking tot de
vereniging te delen via sociale media en de website.
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