Wijzigingsformulier Arnhem Eagles
*

*

O Man
O Vrouw
Geboortedatum:
___ / ___ / _____

Roepnaam :
Voorletters :
Achternaam :
Lidnummer :

*

Aankruisen wat van toepassing is

Ingangsdatum mutatie:

___ / ___ / _____

Wat wilt u wijzigen:
O Adreswijziging:
Straat en huisnummer :
Postcode :

Plaats :

O Bereikbaarheid:
Telefoonnummer :
Mobiel :
E-mailadres :
E-mailadres ouder :
Verplicht bij leden onder 16 jaar

O Nieuw*
O Nieuw*

O Extra*
O Extra*

O Verwijderen*
O Verwijderen*

O Nieuw*

O Extra*

O Verwijderen*

O Bankgegevens
Voor het wijzigen van uw bankgegevens voor automatische incasso of voor het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, kunt u gebruik maken van
het machtigingsformulier. Deze vindt u ook op onze website: www.arnhemeagles.nl onder “Over Eagles / Ledenadministratie”.

O Lidmaatschap
*

Ik geef mij per ___ / ___ / _____ op als : O Competitie spelend lid

1

O Instuif

O Recreant

O Kaderlid

Het lidmaatschap geldt ten alle tijden voor een compleet seizoen en dient voor 1-juli schriftelijk te worden opgezegd. Dat kan schriftelijk of per mail
aan ledenadministratie@arnhemeagles.nl te zenden. Na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw opzegging.
1

Instuif leden betalen altijd per half seizoen. Opzeggen door instuifleden kan ook per half seizoen, tenminste een maand voor de afloop van een half seizoen dient
u schriftelijk of per mail aan ledenadministratie@arnhemeagles.nl te zenden. Het 1e halve seizoen loopt van augustus t/m december; opzeggen voor 1 december.
Het 2e halve seizoen loopt van januari t/m mei; opzeggen voor 1 april. Na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw opzegging.

Datum: ___ / ___ / ______
Handtekening:
Wanneer jonger dan 18 jaar, dan handtekening van ouder/voogd

U kunt het formulier sturen naar het onderstaande adres of digitaal aan ledenadministratie@anhemeagles.nl
Postadres: Pallas Atheneplein 2 |6846 XA ARNHEM | KVK 40123369 | NL76RABO0117845248
www.arnhemeagles.nl | twitter@ArnhemEagles |Facebook.com/ArnhemEagles | Youtube.com/ArnhemEagles

