Betalingsbewijs

Pasfoto

(alleen voor voetballende
leden)

(alleen voor
voetballende
leden vanaf J013)

Nadat het gehele formulier is ingevuld en
er door de coördinator is bepaald in welk
team het nieuwe lid wordt ingedeeld kan er
in de kantine het vermelde bedrag
afgerekend worden. Hierna dient het
formulier met betalingsbewijs eraan vast
geniet ingeleverd te worden bij het
secretariaat.

Inschrijf / Machtigingsformulier
Gegevens van het nieuwe lid:
KNVB bondsnr.

Alle velden duidelijk en met blokletters invullen
Is alleen van toepassing als het nieuwe lid al eerder
ergens heeft gevoetbald.

Achternaam

Tussenvoegsels

Voornaam

Voorletters

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geslacht

Geboorteplaats

Nationaliteit

Telefoon thuis

Telefoon Mobiel

E-mailadres

Paspoort / ID nr.

Gegevens rekening (houder)
IBAN rekeningnr.
NL

Man / Vrouw
06-

Paspoort / ID nr.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn dat hij / zij:
 Zelf verantwoordelijk is voor zijn / haar vervoer naar de trainingen en wedstrijden;
 De regels van normen en waarde en de statuten van v.v.Hekelingen na dient te leven;
 Voor een heel voetbalseizoen lid is en daar contributie voor verschuldigd is, de contributie wordt
twee maal per jaar geïnd namelijk in augustus en januari;
 Boetes die aan hem/haar worden opgelegd door de KNVB door belast worden;
 Bij tussentijdse beëindiging lidmaatschap contributie is verschuldigd voor het gehele
voetbalseizoen;
 Bij beëindiging van zijn lidmaatschap bij v.v.Hekelingen dit schriftelijk dient te doen voor 30 juni
via de ledenadministratie/penningmeester (website www.vvhekelingen.nl);
 Bij inschrijving bij vv Hekelingen direct 12,50 euro inschrijfgeld en contributie voor het restant van
het lopende half jaar dient te betalen;
In te vullen door v.v.Hekelingen
Team indeling

Vrijwilligersfunctie

Contributie (naar rato)
Inschrijfgeld (alleen bij voetballende leden €12,50)
Totaal
Doorlopende machtigingsformulier t.b.v. automatische incasso.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan vv Hekelingen om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
contributie betalingen (2 maal per jaar) en KNVB boetes.
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.
Het formulier dient ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij het secretariaat, hierbij zal
gevraagd worden om een geldige legitimatie dus deze graag meenemen.
Naam lid:
Handtekening (bij minderjarig ouder/verzorger):

Naam secretariaat:
Datum:…………..
Handtekening secretariaat (na betaling):

