Clubhuis:
Wagelerstraat 34

OPGAVE FORMULIER

7522 AA Enschede
Tel: 053 - 477 34 03

Postadres

Erik Gerrits
Walnootstraat 1
tel. 053-7850343
Email: erik@cjoenschede.nl

Website: www.cjoenschede.nl

Welkom bij de CJO
Welkom bij de CJO staat er boven deze brief. En dat menen we. Je hebt waarschijnlijk al één of twee
keer een groepsmiddag meebeleeft of je bent met ons op zomerkamp geweest en je vond het super
gaaf. Vrijwel zeker heb je daar één of meer nieuwe vrienden of vriendinnen gemaakt.
Lid worden
Je wilt eigenlijk wel iedere vrijdag of zaterdag komen om je te vermaken met handenarbeid, sport, spel
en natuurlijk je nieuwe vriend(in)en. Bij de gezellige clubs van de CJO ben je daarvoor van harte
welkom en daarom moet je snel lid worden. Dit kan door onderstaande strook in te vullen en (voor
zover van toepassing) na ondertekening van je ouder(s) / verzorger(s) weer in te leveren bij de leiding.
Contributie
Voor een lidmaatschap betaal je contributie. Bij de CJO is dat slechts € 10,00 per maand (vanaf 1-22016) en wordt in de eerste week van de maand middels automatische incasso afgeschreven van het
bankrekeningnummer dat op bijgevoegd formulier moet worden ingevuld. In verband met de Europese
wetgeving hebben wij voor de automatische incasso een SEPA incassoformulier nodig zoals
bijgevoegd. U kunt dit formulier kopiëren voor uw eigen administratie.
Lidmaatschap loopt per kalender maand. De minimale lidmaatschapstermijn is 6 maanden.
De opzegtermijn is 1 maand.

Vragen?
Om een indruk te krijgen van het doen en laten van de CJO moet je echt eens even onze website
bezoeken op: www.cjoenschede.nl. Heb je verder nog vragen dan kun je altijd terecht bij de leiding of
bij de penningmeester. Graag tot ziens!
JA, ik word lid van de CJO
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DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Naam

: Christelijke Jeugdorganisatie

Adres:

: Walnootstraat 1

Postcode:

: 7545 KZ

Woonplaats: Enschede

Land:

: Nederland

Incassant id: NL87ZZZ400763900000

Kenmerk machtiging: contributie CJO
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Chr. Jeugdorganisatie om
doorlopende incasso-opdrachten 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 Chr. Jeugdorganisatie.
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.
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