Aanmeldingsformulier- en machtigingsformulier Alumnilidmaatschap
Alumnilid worden kan door onderstaand formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar ODIOM
(Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ, Groningen) of terug te mailen naar bestuur@odiom.nl. Als alumnilid betaal
je minimaal €7,50 per jaar. Dit bedrag wordt in de maand februari van je rekening afgeschreven*. Wanneer
je definitief alumnilid geworden bent, ontvang je van ons een e-mail ter bevestiging. Voor vragen kun je
altijd mailen naar bestuur@odiom.nl. Verder willen we je erop attenderen dat je de privacyverklaring kan
vinden op onze site onder het kopje contact
Persoonlijke gegevens:
Naam: ______________________________________________________________________ M / V
Straatnaam: _______________________________________________
Postcode: ________________

Huisnr:________________

Woonplaats: ____________________________________________

Telefoonnummer (vast): ___________________________ Mobiel: __________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________________
E-mailadres: ________________________________________________________________________
Werkveld: __________________________________________________________________________
Heb je interesse om op de alumni-landkaart te staan?**
Doorhalen wat niet van toepassing is:
Ja / Nee
Wat wil je in de toekomst van ODIOM blijven ontvangen?
Doorhalen wat niet van toepassing is
Verzamelblad The ODIOM Times / ODIOM-Nieuwsbrief / Alumninieuwsbrief / Almanak
Rekeninghouder:
Achternaam: _______________________________________________________
Voorletters: ________________________________________________________
Plaats bank: ________________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN): ___________________________________________
Contributie per jaar (minimaal €7,50): _________________________________
*Machtiging: Hierbij machtigt ondergetekende Studievereniging ODIOM het totale bedrag van het
lidmaatschap van zijn of haar bank-/girorekening af te schrijven en te storten op rekeningnummer: IBAN
NL40RABO0341946257 ten name van Studievereniging ODIOM. Het betreft hier een machtiging van
minimaal €7,50 per jaar. Elk jaar wordt dit bedrag in de maand februari afgeschreven. Ondergetekende zal
er zorg voor dragen dat het saldo van de desbetreffende rekening voor afschrijving van het bedrag
toereikend zal zijn. Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot
terugboeking worden ingediend bij de bank. Intrekking van machtiging dient tijdig te worden gemeld aan
Studievereniging ODIOM (bestuur@odiom.nl). Voor het alumnischap geldt een maand opzeggingstermijn.
** Voor meer informatie over de landkaart kan de website geraadpleegd worden. Zie het kopje ‘Vereniging’
of mail naar bestuur@odiom.nl.
Handtekening: ___________________

Datum: __________________________
Plaats: ___________________________

