Inschrijfformulier Studentenvereniging Quercus
GEGEVENS LID
Naam en voorletters

……………………………………………………………………………………………………………………..

Roepnaam

…..………………………………………………………………………………………………………………...

Adres en huisnummer

..……………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en plaatsnaam

....…………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail adres

……….……………………………………………………………………………………………………………….

Opleiding

..……………………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum

……………………………………………………………………………………………………………………….

CATEGORIE LIDMAATSCHAP
o Lid en deelname aan de Quercus Trophy (€58,- contributie per jaar)
o Donateur (€25,- per jaar, geen student aan Van Hall-Larenstein of Helicon)
o Reünist (€40 per jaar, een lid welke niet meer actief is op Van Hall-Larenstein of Helicon)
GEGEVENS REKENINGHOUDER
Naam en voorletters
.……………………………………………………………………………………………………………………..
Plaats bank

………………………………………………………………………………………………………………………

Bank- of Girorekening + IBAN nummer …………………………………………………………………………………………………
Let op: Geen spaarrekening
De rekeninghouder verleent hierbij machtiging aan:

Contributienummer:

Studentenvereniging Quercus der Hogeschool Van Hall-Larenstein en Helicon opleidingen Velp, als bedoeld onder vereniging
V119214, opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandelen Fabrieken voor Centraal Gelderland te
Arnhem.
Postadres:
Postcode en plaats:
Bankrekeningnummer (ABN Amro bank):

Postbus 9001
6880 GB Velp, GLD.
51.53.50.989

Om jaarlijks het bedrag af te schrijven dat is verschuldigd als lidmaatschapbijdrage voor één verenigingsjaar. Van leden die
de studie aan Van Hall-Larenstein of Helicon opleidingen beëindigen, wordt de lidmaatschapstatus automatisch omgezet
naar reünist.

□ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens ten behoeven van activiteiten in
het kader van de vereniging.
□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s en het online plaatsen hiervan op onze website.
Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om deze afschrijving bij uw bank te herroepen, en tevens de
ledenadministratie schriftelijk te verwittigen via het postadres van de vereniging, onder vermelding van: “Ledenadministratie Quercus”. U
kunt deze machtiging intrekken door tot uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar, dus uiterlijk op 31 juni,
schriftelijk een verzoek tot betaling via acceptgiro of een verzoek tot uitschrijving uit het ledenbestand door te geven aan de
ledenadministratie. Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Handtekening rekeninghouder:

(wanneer jonger dan 18 jaar, handtekening van ouder/verzorger)

Datum:

