
SetterRescueGermany e.V. 

http://www.setter-rescue.de 
 

 

Lidmaatschapsovereenkomst 

SetterRescueGermany e.V. 
Eingetragener Verein beim Amtsgericht Köln mit der Vereinsregisternummer VR 18377 

Die Gemeinnützigkeit wurde vom Finanzamt Köln anerkannt. 
Vorstand: Ralf Schütz, Cordulastr.6, 50767 Köln, 0170-22 500 22, ralf@setter-rescue.de  

Kassenwärtin: Claudia Bechmann, Mozartstr. 4, 50767 Köln,  0151 5690 7910, claudia@setter-rescue.de  
Bankverbindung: Sparkasse Köln Bonn 

IBAN: DE30 3705 0198 1932 4344 57 BIC: COLSDE33XXX 
PayPal: post@setter-rescue.de 
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bei Setter Rescue Germany e. V. 17. Juli 2019 
 

Naam:  Voornaam:  

Geboortedatum:  Postcode  

Straat & huisnr:  Plaats:  

Telefoon:  Mobiel:  

Fax:  Email:  

Voor personen onder de 18:  
Ik geef toestemming voor de lidmaatschap van mijn dochter/zoon _________________________ 

Ondertekening ouder/voogd:    ______________________________ 

De minimale jaarlijkse bijdrage bedraagt € 60,00 per jaar en kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. 
Vrijwillige aanvullende bijdragen zijn ook aftrekbaar en welkom. Bij toetreding wordt het bedrag pro rato 
gefactureerd, afhankelijk van het moment in het jaar (bijvoorbeeld bij toetreding in september: 4 maanden x  € 5 =  
€ 20 voor de rest van het jaar). 

U vergemakkelijkt onze verwerking en het beheer van het ledenbestand als u onderstaande incasso machtiging 
aan ons afgeeft. Wij danken u voor uw vertrouwen. 

 

MACHTING VOOR INCASSO 
Hierbij machtig ik de vereniging Setter Rescue Duitsland e.V. voor mijn toetreding en lidmaatschap in het volgende 
jaar, het bedrag van € _______ van mijn rekening te innen. De minimale bijdrage is € 60 per jaar of € 5 per maand.  
 

� Jaarlijkse betaling van € ____  (betaling op 01.01.)  � ½ jaarlijkse betaling van € ____ (betaling op 01.01. en 01.07.) 
 
Deze machtiging is op elk moment schriftelijk opzegbaar. Eventuele storneringen door onvoldoende saldo komt ten 
laste van de rekeninghouder. 
 

Naam:  Voornaam:  

Rekening nr.:  Bankcode:  

IBAN:  BIC:  

Naam bank: 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Plaats, Datum Ondertekening 

 
Zend u dit ingevulde en ondertekend formulier aan: 
Ralf Schütz, Cordulastr. 6, 50767 Köln of ralf@setter-rescue.de of per fax: +49 (0)221-53 99 39 74 
 
Het lidmaatschap op elk moment zonder inachtneming van opzegtermijnen worden opgezegd middels een 
schriftelijke melding aan SRD. Reeds betaalde premies worden niet terugbetaald. Bij geen bericht wordt het 
lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. 
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