
 
 

Uw gegevens op dit formulier vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens ook 
conform deze wet behandelen. 
 
Inschrijvingsformulier  Ledenadministratie PCV de Krinkelkoppen Oss 

Ledenadministratie | Hans v/d Brink | Koningspage 43 | 5345EE, Oss | ledenadministratie@krinkelkoppen.nl 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Beste heer/mevrouw, 

Ten behoeve van onze ledenadministratie vragen wij u enkele personalia in te vullen. 

Persoon 1: 

Geslacht  : M / V (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Naam en voorletters : ______________________________________________ 

Roepnaam  : ______________________________________________ 

Geboortedatum : ____-____-_________ 

 

Persoon 2: 

Geslacht  : M / V (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Naam en voorletters : ______________________________________________ 

Roepnaam  : ______________________________________________ 

Geboortedatum : ____-____-_________ 

 

Straat en Huisnummer  : ______________________________________________ 

Postcode   : _________   ____ 

Woonplaats   : ______________________________________________ 

Telefoonnr.   : ________ - ____________________________________ 

E-mail adres   : ________________________ @____________________ 

i.v.m. het milieu en extra kosten krijgt u uw post standaard per mail toegestuurd.  
Heeft u géén E-mail adres en wilt u uw post per postservice ontvangen, geef dat dan hieronder aan. 
⃝ Ik wil mijn post via postservice naar bovenstaand adres gestuurd krijgen. 

De  contributie  bedraagt  €25,- per jaar, per persoon. (Peil: mei 2005)* 
Betaling van de contributie per bank / machtiging.*2 
Rabobank Oss t.n.v. PCV de Krinkelkoppen. Rekeningnummer 14.04.03.310 
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Uw gegevens op dit formulier vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens ook 
conform deze wet behandelen. 
 
Inschrijvingsformulier  Ledenadministratie PCV de Krinkelkoppen Oss 

Kinderen: 

Geslacht  : M / V (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Naam en voorletters : ______________________________________________ 

Roepnaam  : ______________________________________________ 

Geboortedatum : ____-____-_________ 

 

Geslacht  : M / V (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Naam en voorletters : ______________________________________________ 

Roepnaam  : ______________________________________________ 

Geboortedatum : ____-____-_________ 

 

Geslacht  : M / V (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Naam en voorletters : ______________________________________________ 

Roepnaam  : ______________________________________________ 

Geboortedatum : ____-____-_________ 

 

Geslacht  : M / V (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Naam en voorletters : ______________________________________________ 

Roepnaam  : ______________________________________________ 

Geboortedatum : ____-____-_________ 

 

Met Vriendelijke Groet, 
Namens het bestuur, 

Hans van den Brink 
Ledenadministratie 

* De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene leden vergadering in mei. 
*2 Voor machtiging zie bijlage 1, exemplaar ingevuld retour aan het secretariaat. 
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Uw gegevens op dit formulier vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens ook 
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Inschrijvingsformulier  Ledenadministratie PCV de Krinkelkoppen Oss 

Bijlage 1 : Machtiging tot betaling van de contributie. 

Beste Carnavalsvrienden, 

Wenst u over te gaan tot machtiging dan kunt u onderstaande gegevens zijnde de machtigingskaart 
invullen. Bij eventuele vragen over machtigingen kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie. Ingevulde brief, in zijn geheel inleveren bij / opsturen naar de 
ledenadministratie. Op de volgende pagina kunt u aangeven of u een kopie van uw ingevulde 
machtiging wenst te ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 

Hans van den Brink 
Ledenadministratie 

MACHTIGINGSKAART 

Ondergetekende / verenigingslid verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan, 

PCV de Krinkelkoppen Oss, 

Om van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven, zijnde contributie. 

Bankrekening : __________________ Girorekening : ____________________ 

Naam en voorletters  : __________________________________________________ 

Straat en Huisnummer  : __________________________________________________ 

Postcode en Plaats  : ____________   ______   _____________________________ 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op volgende pagina is vermeld. 

Datum : ____-____-__________ 

Handtekening: 

 

 

_________________________________ 
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IBAN:  IBAN NUMMER:
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Informatie met betrekking tot machtigingen: 

(bron: Rabobank, informatie machtigingen en machtigingskaart) 

Machtigen is gemakkelijk: 

x U vergeet nooit te betalen; 
x U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 
x U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken. 

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer 
uw bank- of gironummer, naam, adres, postcode, woonplaats en datum op de machtigingskaart, zet 
uw handtekening eronder en stuur uw machtiging naar degen die u wilt betalen. 

Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan heeft u een maand de tijd om uw bank- of 
girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te storten. 

U kunt ook stoppen als u uw lidmaatschap opzegt. U trekt dan uw machtiging in. 

Interne afspraken met betrekking tot machtigingen: 

Binnen PCV De Krinkelkoppen zijn de Penningmeester en de 2de Secretaris belast met de uitvoering 
van de machtigingen. Ingevulde machtigingsformulieren dienen ingeleverd te worden bij het 
secretariaat. Deze houdt een archief bij waarin alle verleende en ingetrokken machtigingen worden 
opgeslagen ten behoeve van controle door de bank en Interpay welke de machtigingen verwerken. 

Als u het niet eens bent met de afschrijving of wilt stoppen kunt u eveneens contact opnemen met 
de Penningmeester of de Secretaris. 

De verleende machtigingen kunnen alleen gebruikt worden voor het innen van contributiegelden. 

Huidige  contributiepijl  is  €  25,00  per  lid  en  €  50,00  per  echtpaar  /  partners  etc. 

Gebruikelijke inningperiode is in mei - juni van het lopende seizoen welke loopt van 1 mei t/m 30 

april. Opzegging lidmaatschap voor 1 mei. 

Met machtigen is het innen van contributie voor het secretariaat en de penningmeester een stuk 
minder tijdrovend. U helpt uw verenigingsleden hiermee en het is voor de vereniging ook een stuk 
goedkoper. 

Op verzoek ontvangt u een kopie van de door u ingevulde machtiging. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, ledenadministratie.. 

Wenst u een kopie van uw machtiging retour te ontvangen: JA / NEE*(doorhalen wat niet van toepassing is.) 
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