
Inschrijfformulier WTC NijeRieders 

In te vullen door WTC NijeRieders te Nijeveen: 

NTFU inschrijving nr.:     ………………………………... 

Datum van inschrijving:  ………………………...………

Incassant ID   nl14zzz638841190000

gegevens lid: 

Achternaam: …..…………………......…………………..…………   Voorletters:  ......................

Roepnaam :    ..................................................................................................................................

Geboortedatum: ………..……………………. ……… man / vrouw     .................................

Adres:   ................................................................................................................................................. 

Postcode: …… …….........…………. Woonplaats:  ..........……………....………………………. 

Telefoon privé: ......................................................... mobiel:  ............................................ 

E-mail adres: .......................................................................................................................... 

Bankrekening nr.:   …………………………..………...............  t.n.v.:  .……………………….…….. 
Vul hier je 18-cijferig IBAN nummer in. 

            Door de ondertekening van dit formulier machtig ik WTC NijeRieders om jaarlijks       
             tussen september en december de contributie van bovenstaande rekeningnummer af te schrijven. 
             Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugstorten. 
             Neem hiervoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank.

 Type lidmaatschap:  

     Normaal: € 55,00 per jaar (loopt van 1 januari t/m 31 december) 
XL-lid: € 75,00 (loopt van 01-09 t/m 31-12 van het jaar erop volgend) 
Gezinslid : € 50,00 per jaar (loopt van 1 januari t/m 31 december) 
XL-lid gezin : € 70,00 (loopt van 01-09 tot 31-12 van het jaar erop volgend) 
Dubbellid : € 20,00  per jaar (bij lidmaatschap van NTFU via andere vereniging) 

     MTB Training : € 20,00 (Aanvullend op lidmaatschap voor leden WTC en Skeelerclub)

 Dubbellid NTFU:  .......

   Leden onder de 18 jaar 

Ondergetekende meldt z
en zich te houden aan d
website van WTC NijeR

Datum:  …………………

Handtekening lid: 

Handtekening ouder/voo

Volledig ingevuld en ond
Ledenadministratie@wtc
............................... Naam vereniging  .............................................................

krijgen € 15, korting en MTB training is voor hen GRATIS!    

ich aan als lid van WTC NijeRieders en verklaart op de hoogte te zijn van 
e statuten, het huishoudelijk- en fiets reglement. Deze staan vermeld op de 
ieders (www.WTCNijeRieders.nl)

…………………………Plaats:     …………………………………………… 

Handtekening NijeRieders: 

gd bij aanmelding minderjarig lid: 

ertekend formulier opsturen naar
nijerieders.nl

http://www.wtcnijerieders.nl/
mailto:secretaris@wtcnijerieders.nl
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