
Aanvraag lidmaatschap vereniging Jack Russell Vrienden 

Naam aanvrager Dhr./Mw. 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Emailadres: 

Aanvrager verklaart met ingang van heden lid te willen worden conform artikel 7 van de statuten van de 

vereniging van Jack Russell Vrienden, waarbij het gaat om het volgende type lidmaatschap (aankruisen wat 

van toepassing is): 

De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap van de Jack Russell Vrienden bedraagt:  

o Lid “Jack Russell Vrienden” van 01/01 t/m 31/07 van het lopende verenigingsjaar: 12,50 euro of 
10,00 euro bij automatische incasso.  

o Lid “Jack Russell Vrienden” van 01/08 t/m 31/12 van het lopende verenigingsjaar: 10,00 euro of 7,50 
euro bij automatische incasso. 
Tevens dient hierbij het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar te worden voldaan.  

o Fokkersleden “Jack Russell Vrienden” 27,50 euro of 25,00 euro bij automatische incasso.  

Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager akkoord te gaan met het fokreglement van de 

vereniging, alsmede op de hoogte te zijn van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging 

zoals vermeld op haar website en Facebookpagina. 

Opzegging van het lidmaatschap voor het komende kalenderjaar is mogelijk vóór 1 december van het 

lopende kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester kenbaar te worden 

gemaakt. 

Als aanvrager verplicht u zich gelijktijdig met de aanmelding: 

- de contributie te voldoen op rekeningnummer NL56RABO0188600221 t.n.v. JRV, onder vermelding 

Aanvraag lidmaatschap JRV en Naam, of 

- via het afgeven van een Doorlopende machtiging Euro incasso de contributie jaarlijks van uw rekening af te 

laten schrijven; gebruik hiervoor het formulier op de volgende pagina. U krijgt in dit geval een korting van    

€ 2,50 op de lidmaatschapskosten. 

Het aanvraagformulier dient ingevuld en getekend geretourneerd worden aan de penningmeester. In het 

geval van keuze voor automatisch incasso dient ook het machtigingsformulier “Doorlopende machtiging 

Euro incasso” ingevuld en getekend meegezonden te worden. 

Penningmeester Jack Russell Vrienden 
Slotenmakerstraat 14  

2672 GD Naaldwijk 

e-mail: penningmeester@jackrussellvrienden.nl 

Datum aanvraag:  
 
Handtekening aanvrager:  
 
 



Doorlopende machtiging Euro incasso  
 
Ik kies voor een automatische betaling en machtig door invulling van onderstaande gegevens Jack Russell 
Vrienden om de contributie via het incassosysteem te innen.  
 
Incassant: Jack Russell Vrienden, van Vredenburchweg 935, 2284 TS Rijswijk, met incassant ID 
NL98ZZZ611631980000  
Machtingings ID : JRV  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Jack Russell Vrienden doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens contributie. Tegelijk geeft u 
toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Jack Russell Vrienden.  
 
Als u het niet eens bent met de 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:  
 
Rekeningnummer/IBAN:  
 
Plaats en Datum:  
 
Handtekening: 


