
 

 

 

 

Als uw zoon of dochter stopt bij de scouting, geeft u dit dan zo snel mogelijk schriftelijk door. We stoppen dan 
de afschrijvingen. U kunt dan de kaart hieronder gebruiken. LET OP! Wij hanteren een opzegtermijn! Zorg dat 
uw opzegging uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal binnen is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributies worden bij onze groep betaald via automatische incasso. Bij iedere afschrijving via deze 
machtiging, kunt u binnen 8 weken contact opnemen met de bank om het bedrag terug te laten storten op uw 
rekening. Bij de meeste banken is dat mogelijk via internetbankieren. Dit heet storneren. Heeft u deze 
mogelijkheid niet? Neem dan contact op met uw bank en vermeld daarbij onderstaande gegevens. Kijk ook op 
https://www.betaalvereniging.nl/betaalproducten-en-diensten/europese-incasso/standaard-europese-incasso/    

  NASG Blokhut "De Arendshorst" penningmeester (Anja Osterop)    
Scheerderstraat 5 Sam Gewissies 38 
5667 HP Geldrop 5663 SR Geldrop 
Tel. : 040-2857139 Bank: NL 41 RABO 0115 9231 44 
www.nasg.nl penningmeester@nasg.nl 

Neil Armstrong Scouting Groep is als vereniging ingeschreven in de KvK onder nummer 17222146 
 

OPZEGGINGSKAART     -invullen in blokletters- 
Bij NASG dient opzeggen ALTIJD schriftelijk te gebeuren. MINIMAAL één maand voor het 
begin van het nieuwe kwartaal. 
 

Ik wil het lidmaatschap beëindigen van 
 

Naam en voorletters: ________________________________________________ 

Geboortedatum:____________________________________________________ 

lid van:* bevers/welpen/scouts/sherrows/stam/oud-stam                       *omcirkelen 

einde lidmaatschap:* 1 jan/1 apr/1 jul/1 okt ____________ (jaar)  

Ook de machtiging die aan de Neil Armstrong Scouting Groep is verleend, 
trek ik na betaling van de laatste contributie in. 
 

rekeningnr (IBAN) ____________________________________________ 

naam rekeninghouder ___________________________________ 
 

datum ________________ handtekening ____________________ 

Deze kaart naar de penningmeester sturen/mailen 

TERUGBOEKINGSKAART    -invullen in blokletters- 
Alleen te gebruiken voor het terugboeken van één automatische incasso. 

 
Op het dagafschrift nummer:___________ is op (datum) ________________ 
een bedrag van EUR _______________________ ten laste van mijn bank-
rekening geboekt, ten gunste van Neil Armstrong Scouting Groep Geldrop 

 
IK GEEF U DE OPDRACHT TERUG TE BOEKEN 

 
Bankrekeningnummer (IBAN): __________________________________________ 

Naam en voorletters: ________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________ 

Postcode en plaats: _________________________________________________ 

 

datum:________________ handtekening:_______________________________ 

Deze gegevens bij de hand houden bij contact met uw bank 
 


