A ll e e n

v o o r:

18 +

ZV DE VENNEN
verenigingsweekend

Ja ik meld mij aan voor het Verenigingsweekend
op 17 & 18 juni 2022. De kosten bedragen €20,- p.p.
Naam : ............................................................................................................
Leeftijd : .......................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................
Telefoon nr. : ............................................................................................

BBQ

PARTY

Gedurende het verenigigingsweekend worden er foto’s gemaakt zodat
iedereen kan zien wat we meemaken en we leuke herinneringen hebben.
HIervoor hebben we je toestemming nodig.
Ja van mijn zoon of dochter mogen foto’s gemaakt worden:
Handtekening: ..............................................................................................................
GEWENSTE BETAALWIJZE:
Ik geef toestemming voor het verstrekken van een éénmalige machtiging
tot afboeking van €20,- van mijn bankrekening. Indien ik het niet eens
ben met bedrag dat van mijn rekening wordt afgeschreven kan ik de

18
JUNI

afschrijving binnen 30 dagen bij mijn bank ongedaan maken.

2022

Rekeningnummer : .............................................................................
Ten name van : ........................................................................................
Woonplaats : .............................................................................................
Handtekening: ........................................................................................
Stuur je ingevulde formulier naar ac@zvdevennen.nl of lever hem in op
de training. Kijk voor meer informatie op www.zvdevennen.nl

MEER INFO:
www.zvdevennen.nl
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Rekeningnummer : .............................................................................
Ten name van : ........................................................................................
Woonplaats : .............................................................................................
Handtekening: ........................................................................................
Stuur je ingevulde formulier naar ac@zvdevennen.nl of lever hem in op
de training. Kijk voor meer informatie op www.zvdevennen.nl

