
Rekeningnummer wijzigen, vul dan ook uw huidige gegevens hieronder in:

Oud rekeningnummer: Nieuw rekeningnummer:

Hieronder kunt u uw adreswijziging doorgeven:

Huidig adres: Nieuw adres:

Straat: Straat:

Huisnummer: Huisnummer:

Postcode: Postcode:

Plaats: Plaats:

Hieronder kunt u uw lidmaatschap aanpassen:

Aanpassen samenstelling "Gezinslidmaatschap"

Huidige gegevens: Nieuwe gegevens:

Hoofdlid: Hoofdlid:

Geb. datum: Geb. datum:

Partner: Partner:

Geb. datum: Geb. datum:

Hieronder kunt u uw lidmaatschap aanvullen met uw kinderen.

Graag volledige voornaam + geboorte datum vermelden. 

Bij een afwijkende achternaam, deze ook vermelden

1e kind

2e kind

3e kind

4e kind

5e kind

Hieronder kunnen correcties worden aangegeven.

Graag  oude naam en nieuwe naam vermelden. 

Bij geboorte datum aanpassing graag alleen de juiste geboorte datum vermelden

1e kind

2e kind

3e kind

4e kind

5e kind

Datum waarop dit formulier is ingevuld:

Nieuw / toevoegen:

Gegevens  Wijzigigen:

Naam: Geboortedatum:

LETOP!! WIJZIGINGEN DIENEN VOOR 1 AUGUSTUS TE WORDEN AANGELEVERD.

Naam: Geboortedatum:

Wijzigingsformulier

IJsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7

Op dit formulier kunt u uw wijziging aangeven en versturen naar ledenadministratie@ijsvereniging-sluis-6-7.nl. Ook 

zouden wij het zeer op prijs stellen om bij een wijziging uw telefoonnummer en e-mailadres te mogen ontvangen. Dit om 

makelijker met u te kunnen te communiceren in de toekomst. 

Communicatiegegevens:

E-mailadres:

Telefoonnummer:
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