Plan verplichte bijdrage:
Door middel van werkacties wordt er door leden elk jaar geld binnen gehaald voor HaStu. Helaas
kost het erg veel moeite om genoeg leden te werven. Vaak zijn het steeds dezelfde mensen die
zich inschrijven voor de werkacties. Als studentenvereniging heeft HaStu de inkomsten uit de
werkacties nodig.
Het bestuur 20152016 heeft daarom het volgende voorstel opgesteld:
Alle leden zullen elk jaar een verplichte bijdrage leveren aan de vereniging. Voor de competitie
leden geld hiervoor een minimaal bedrag van €20, en voor trainingsleden een minimaal bedrag
van €10,. Dit bedrag kan voldaan worden door middel van werkacties en/of een donatie aan de
vereniging. Mocht deze bijdrage niet geleverd worden door een lid zal het door middel van
automatische incasso geïncasseerd worden. Leden zullen hiervoor een machtigingsformulier
ontvangen
Op deze manier hopen wij leden te stimuleren zich samen voor HaStu in te zetten en hiermee de
vereniging te ondersteunen.
In de bijlage staat een voorbeeld van een machtigingsformulier zoals hij mogelijk zou kunnen
worden mocht dit plan goedgekeurd worden.

Bijlage 1

Machtigingsformulier N.S.Z.V. HaStu (doorlopend) 
Verplichte bijdrage
Alle leden dienen elk jaar een verplichte bijdrage te leveren aan de vereniging. Voor de competitie
leden geldt hiervoor een minimaal bedrag van €20, en voor trainingsleden een minimaal bedrag
van €10, per jaar. Dit bedrag kan voldaan worden doormiddel van werkacties en/of een donatie
aan de vereniging. Mocht deze bijdrage niet óf niet geheel geleverd worden door een lid zal het
resterende bedrag doormiddel van automatische incasso geïncasseerd worden. Hieronder is het
machtigingsformulier te vinden waarmee je N.S.Z.V. HaStu machtigt om elk jaar, indien er niet aan
bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, dit bedrag af te schrijven tot wederopzegging van het
lidmaatschap.
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming
voor geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens, datum en zet
uw handtekening en lever de machtiging in bij het bestuur van N.S.Z.V. HaStu. Deze kan daarmee
de betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven.
U wordt voorafgaand aan de afboeking door de incassant (N.S.Z.V. HaStu) geïnformeerd over het
bedrag en het moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met de betaling kunt u deze
binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken.
Naam

N.S.Z.V. HaStu

Adres

Heyendaalseweg 141

Postcode

6525AJ Nijmegen

Incassant ID

NL89 RABO 0146 8340 46

Kenmerk machtiging
Reden betaling

Verplichte bijdrage

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: N.S.Z.V. HaStu, om doorlopend
incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van N.S.Z.V. HaStu. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Naam
.……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres
.……………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode
……………..
…………………………….

Plaats

………………………………….…………………..Land

IBAN
.……………………………………………………………………………………………………………………….
BIC
.……………………………………………………………………………………………………………………….
Plaats en datum
............................................................................……………………………………………..
Handtekening
………………………………………………………………………………………………………………………..

