Lid worden van USSV Softijs
Stap 1 Formulier invullen
Vul het formulier volledig in. Je gegevens zijn nodig
om je te kunnen bereiken en je handtekening
onderaan de machtiging is nodig om jaarlijks de
contributie af te kunnen schrijven. Mail het
ingescande formulier naar secretaris@ussvsoftijs.nl
of stuur dit formulier op naar
Secretaris USSV Softijs
Pnyx Kamer 1.04
Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht

Stap 2 Sportkaart halen
Ga naar de sportdesk van Olympos (zie www.olympos.nl voor routebeschrijving) en neem je
collegekaart of bewijs van inschrijving mee. Zeg aan de sportdesk dat je lid wordt van
Softijs! Je krijgt dan een sportkaart met sticker, als bewijs van lidmaatschap.
De lidmaatschapregistratie van Softijs moet je elk jaar in september verlengen bij
Olympos; je krijgt hier vanuit Softijs ook een herinneringsmailtje over. Complete leden
moeten in het bezit zijn van een geldige sportkaart. De aanschaf van deze sportkaart zorgt
ervoor dat we subsidie krijgen van Olympos. De kosten van de sportkaart zijn voor het
seizoen 2017-2018 vastgesteld op 130 euro. Dit bedrag is gelijk voor zowel studenten als
niet-studenten.
Het lidmaatschap van USSV Softijs wordt jaarlijks automatisch verlengd. Het
lidmaatschapsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september het volgende jaar. Opzegging van
het lidmaatschap moet schriftelijk uiterlijk voor 1 oktober van het volgende jaar gedaan zijn
Wijzigingen van gegevens dienen te worden gemaild naar de secretaris:
secretaris@ussvsoftijs.nl
Veel plezier bij Softijs, tot snel op de baan of buiten!
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Inschrijfformulier USSV Softijs
JA, ik word tot wederopzegging lid van USSV Softijs!
O

Zomerlidmaatschap

€23,00

O

Compleet lidmaatschap

€23,00 + Olympas

Persoonlijke gegevens
Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

Geboortedatum

Opleiding

Onderwijsinstelling

Heb je EHBO of BHV?

Softijs is een schaatsvereniging voor studenten. Op dit moment kunnen we alleen complete
leden toelaten die op het moment van inschrijven bij Softijs ook ingeschreven staan als
student. Zomerleden zijn hiervan uitgezonderd.
O Ik schrijf me in als compleet lid en verklaar hierbij dat ik dit studiejaar ingeschreven sta als student
Als je lid bent wordt het verenigingsblad elektronisch naar je verzonden. Ontvang je liever de
papieren versie? Geef dat dan hieronder aan.
O Ik ontvang de N’Icetalk graag op papier
Hoe ben je in contact gekomen met Softijs?
O Website O Facebook O UITweek O Ik ken iemand bij Softijs

O Anders, nl……...…………
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Activiteiten Softijs
Als je het leuk vindt om naast de sportieve activiteiten ook op een andere manier iets voor Softijs te
betekenen, dan is een commissie misschien iets voor jou. Op de website vind je meer informatie over
de commissies binnen Softijs. Lijkt het je leuk om in een commissie te gaan? (antwoord is
vrijblijvend)
O Ja
O Nee
Voorkeur voor commissie: ………………………………………
Zomertrainingen
Ook in de zomer wordt er bij Softijs getraind. Welke van de volgende zomertrainingen ben je van
plan te gaan doen? (antwoord is wederom vrijblijvend)
O Skeeleren
O Wielrennen
O Hardlopen
O Droogtrainen

Machtiging

Om betalingen makkelijk te laten verlopen werkt Softijs met een machtiging voor de jaarlijkse
contributie en bijgewoonde activiteiten (dit geldt ook voor kleding en kampen) binnen USSV Softijs.
Hierbij machtig ik tot wederopzegging de penningmeester van USSV Softijs voor het afschrijven van
het Softijslidmaatschap en de daaraan gerelateerde kosten.

Naam Rekeninghouder

IBAN nummer

………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Datum

Vestigingsplaats bank

Handtekening Rekeninghouder

……………………..

…………………………….

……………………

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank
worden ingediend.
Kijk nog even na of je alles in hebt gevuld. Is de machtiging getekend? Stuur ‘m op en haal je sportkaart!
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