
Inschrijfformulier  - SV Gusto 2015-2016 
 

Ik word lid voor €15,- per jaar, interesse in actief lid? Draai gauw om 

 

Studentgegevens  

Geslacht:     Man / Vrouw  

Voornaam:    ………………………………………………………………………………..  

Achternaam:    ………………………………………………………………………………..   

Studentnr    ………………………………………………………………………………..   

Klas:     ………………………………………………………………………………..      

Geboortedatum:    ………………………………………………………………………………. 

Mobiele nr:     ………………………………………………………………………………..   

E-mailadres:     ………………………………………………………………………………..   

 

 
Naam incassant:     Studievereniging Gusto 

Adres incassant:    Van Nispenstraat 244 

Postcode/woonplaats incassant:   6521 KV Nijmegen 

Land incassant:     Nederland 

Incassant-id:      NL02ZZZ592688830000 

Kenmerk machtiging:    ______________________ 

Reden betaling:    Jaarlijkse contributie 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:  

 Studievereniging Gusto om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven en  

 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van Studievereniging Gusto.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden. 

Naam en voorletters:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Land:  

IBAN (rekeningnummer):    

 

Plaats en datum     Handtekening 



 

_____________________  _____________________ 
 

 

 

Interesse  

Wil jij het maximale uit je studie halen? Bij Gusto kun je ervaring op doen met bedrijven en je netwerk 

uitbreiden. Een commissie vergadert gemiddeld 2 avonden in de maand. Heb je interesse om actief te 

worden? Kruis hieronder één van de commissies aan. We nemen dan contact met je op, waarna we je 

meer informatie geven over Gusto.  

 

o Vrijwilliger: Help bij evenementen en feesten en je krijgt hiervoor een mooie beloning  

 

o Bestuurslid: solliciteer naar een plaats binnen het bestuur van SV Gusto voor 2015-2016 

 

o Commissielid: Neem plaats in een commissie en organiseer te gekke feesten en activiteiten.  

o ActieCo  (Breid je netwerk uit met het organiseren van excursies en lezingen) 

o PartyCo   (Gekkigheid organiseren bij borrels en grote feesten)  

o MasCo   (Jij regelt de marketing bij SV Gusto en gaat opzoek naar leuke 

kortingen) 

o ReisCo  (Organiseer jij de jaarlijkse studiereis ?) 

o IntroCo  (Super introductieweek gehad? Volgend jaar maak jij het nog mooier)  

o SportCo   (Voor de sporters die houden van organiseren) 

 


