Stichting

SPNH
Sport Promotie Noord Holland

Donateurs formulier
Onze stichting “SPNH” en bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.
Iedereen die deelneemt aan onze evenementen of reizen dient donateur te zijn van de stichting SPNH.
De eerste aanmelding kost € 25,- hier in zit uw donatie a’€ 10,- en € 15, - administratie.
Voor het opvolgend jaar wordt er automatisch 10 Euro donatie van uw rekening geïncasseerd.
Een donatie kost minimaal € 10,- per kalender jaar. Dus van 1januari tot 31 december.
Wij verzoeken u de eerste maal zelf 25,- over te maken op rek.nr. “SPNH” NL67RABO 0146193369.
Vermeld bij overboeking uw naam en woonplaats.
Door invulling en ondertekening geeft u toestemming om ”SPNH” ieder kalender jaar de donatie van € 10,- automatisch
van uw rekening af te schrijven. Als u donateur bent hebben we al uw gegevens waardoor we o.a. de in te vullen
formulieren voor de reis zo eenvoudig mogelijk kunnen houden. Het paspoort nummer en uitgifte datum is belangrijk voor
aanhouding door douane c.q. politie i.v.m. de vluchtelingen. Als er veranderingen van uw gegevens plaats vindt dient u dit
door te geven. Een donateurs heeft voorrang bij het aanmelding van onze evenementen, heeft € 2,50 korting op het
vervangen van eigen transponder batterij.
Opzegging kan schriftelijk of per E-mail. Bij een nieuwe aanmelding zijn de koste wederom € 25,Mede geeft u aan dat u bekend bent met onze voorwaarden dat; Deelname aan al onze activiteiten zoals reizen en
evenementen, geheel voor eigen risico zijn. Waarbij het bestuur, chauffeurs en andere vrijwilligers, welke zijn aangewezen
door het bestuur, in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld kan/kunnen worden.
Iedere deelnemer / donateur, dient persoonlijk onderstaand formulier duidelijk, volledig en persoonlijk ondertekend voor
akkoord, retour te sturen of te mailen naar onderstaand adres.

[Achternaam

…………………………………………………………………

[Voornaam………………………………..………………………………………
[Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………
[Adres ……………………………………………………………………Postcode …………………………………………
[Plaats …………………………………………………………………………………………….……………………….…
[Paspoort nummer ……………………………….……….……….uitgifte datum ………………………………….…….
[Verplicht Iban Bankrekeningnummer …………………………………………..………………………………………..

[E-Mail Adres ……………………………………………………………………………………………………….………
[Telefoonnummer

…………………………………………

[Handtekening: …………………………………datum: …………………………..…………(kenmerk machtiging)
Dit formulier zal discreet en alleen door de administratie van de SPNH behandeld worden.

www.spnh.nl / www.transponderopladen.nl / www.jurywagen.com
info@spnh.nl SPNH, Mezenhof 36
1742 GK Schagen

Tel/Fax 0224-297309
Mobiel 06-51052705

Iban, rekening nr. NL67 RABO 0146.193.369
KvK 37080774 BTW nr. NL 807241805B01

