
H.S.C. De Sittard Condors 
 

 

“Club van 25” 
 

Iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt en dat met een kleine financiële 

bijdrage wil ondersteunen, kan lid worden van de "Club van 25" door het schenken van 

€ 25,00 per jaar. 

U wordt begunstiger / donateur door dit formulier in te vullen en in te leveren bij  

Robiëlly van Kempen of op te sturen naar onderstaand adres. 

De vereniging is erg blij met uw financiële ondersteuning en zal als blijk van waardering als volgt 

aandacht daaraan besteden: 

• In de kantine van onze vereniging zal uw naam worden vermeld op het bord 

met leden van de "Club van 25". 

• Uw naam zal worden opgenomen in de lijst van leden van de "Club van 25" en op 

onze website (www.sittardcondors.nl) worden gepubliceerd. 

• Tijdens thuiswedstrijden van De Sittard Condors krijgt u gratis koffie of thee. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AANMELDING: 
0 Ik meld mij hierbij tot wederopzegging aan als lid van de “Club van 25”. Ik machtig H.S.C. De 

Sittard Condors om jaarlijks € 25,00 af te schrijven van mijn rekening volgens de machtiging. 

0 Ik meld mij aan als lid van de “Club van 25“ en maak dit over naar NL72 RABO 0140370951 

0 Ik meld mij aan als lid van de “Club van 25“ en ik betaal € 25,- contant. 

MACHTIGING 
Naam incassant  : H.S.C. De Sittard Condors Adres incassant  : Allee  9 

Postcode  incassant : 6141 AV   Woonplaats incassant : Limbricht 

Land incassant  : Nederland 

Kenmerk machtiging : Lidmaatschap “Club van 25” 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan H.S.C. De Sittard Condors om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om € 25,- van uw rekening af te 

schrijven als lid van de “Club van 25” en uw bank om doorlopend € 25,- van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van H.S.C. De Sittard Condors. Als u het niet eens bent 

met deze 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: 

Rekeningnummer (IBAN):             (alleen bij incasso) 

Plaats en datum:     Handtekening:    

  

http://www.sittardcondors.nl/

