Beste abonnee,
Het is al jaren terug dat u een machtiging heeft ingevuld waardoor ZDH het abonnementsgeld voor De
Hoornder en eventueel een (extra) donateurbedrag jaarlijks mocht incasseren.
Het abonnementsgeld is in 2012 verhoogd naar € 7,50 per jaar en het standaard donateurbedrag is €
4,00 per jaar. Daarnaast heeft een aantal van u de mogelijkheid aangegrepen om nog een extra
bedrag beschikbaar te stellen aan ZDH.
ZDH moet de gegevens updaten doordat de IBAN-rekeningnummers onlangs zijn ingevoerd. Tevens
heeft u dan de mogelijkheid om uw donatiebedrag aan te passen en om sv ZDH het abonnements- en
donatiegeld van De Hoornder te laten incasseren middels automatische incasso. De overstap naar
IBAN is er mede de reden van dat er de laatste jaren niet meer is geïncasseerd of een rekening is
verstuurd. De intentie is om voor het einde van 2014 voor de jaren 2013 en 2014 een incasso opdracht
te versturen. Het is daarom belangrijk dat wij van u allemaal, ook als u ons al eerder heeft gemachtigd,
een ingevulde machtiging ontvangen!
Dankzij uw bijdrage steunt u onze mooie sportvereniging waardoor jeugd, volwassenen en ouderen
kunnen blijven sporten in Den Hoorn. ZDH staat o.a. voor veld- en zaalvoetbal, gym, crosslopen en het
jeugdweekend.
Graag verzoeken wij u onderstaande machtiging volledig in te vullen en op te sturen naar:
SV ZDH
Vlamkast 45
1792 CR Oudeschild

Uiteraard mag u ook deze machtiging inleveren bij:
Spar Goënga in Den Hoorn
of bij Ton Arnout aan de Golfslag 14 in Den Burg.

Alvast hartelijk dank en met sportieve groet, Het bestuur van sv ZDH en de redactie van De Hoornder.

Doorlopende machtiging
Naam Incassant
Adres Incassant
Postcode Incassant
Land Incassant *

SEPA

Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn
Witteweg 8
1797 RR
Woonplaats Incassant
Nederland
Incassant ID

Den Hoorn
NL29ZZZ406348380000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “Sportvereniging Zwaluwen Den
Hoorn” om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening te schrijven wegens:
O

De Hoornder (excl. verzendkosten buiten Texel)

€ 7,50 per jaar

O

Donateur sv ZDH (steun de club)

€ 4,00 per jaar

O

Extra donatie, bedrag zelf invullen :

€

per jaar

Aanvinken wat van toepassing is svp!

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats :

Land *

:

E-mailadres :

Rekeningnr. IBAN

:

Bank Identificatie BIC ** :
Plaats en datum

:

Handtekening :

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld worden.
** Geen verplicht veld bij Nederlandse rekeningnummer.
NB: Indien wij geen reactie ontvangen, blijven de oude gegevens geldend.

