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In te vullen door nieuw lid
Achternaam

Straat en huisnr.

Voorletter(s)

Postcode

Roepnaam

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoon vast

Nationaliteit

Telefoon mobiel

Geslacht
Wil per

Man / Vrouw
-

-

spelend

Bent u 12 jaar of ouder?

Emailadres
zaterdag

Nee

zondag

zaalvoetbal lid te worden. (aankruisen wat van toepassing is)

Ja (bij Ja stuurt u dan ook een pasfoto mee voor de KNVB voetbalpas )

Bent u eerder lid geweest van Groen Wit ‘62?

Nee

Ja

Zo ja: Wat is uw KNVB nr:

Heeft u in de laatste 3 jaar wedstrijden gespeeld bij een andere voetbalvereniging?

Nee

Ja

(Bij “Ja” vraag 1 t/m 3 invullen)

1. Bij welke voetbalvereniging speelde u?

:

2. Wat is uw KNVB registratienummer?

:

3. Wanneer is het lidmaatschap opgezegd?

:

* Graag meteen doorgeven, zodat de ledenadministratie de overschrijving snel kan verzorgen!

Contributie: Geef uw keuze aan:

Ineens voldoen, vóór 30 september; de ledenadministratie stuurt u een acceptgiro.
Per incasso; in 6 maandelijkse termijnen (* vul de machtiging automatische incasso in)
Zie op de achterkant: de machtiging, het reglement en een toelichting

Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met bovenstaande en met het lidmaatschap reglement.
(een kopie van het huidige reglement is bij dit aanmeldingsformulier gevoegd).
Datum

Plaats

Handtekening
door ouder of voogd als lid jonger dan 18 jaar

Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Dit kan schriftelijk of per email - vóór 15 juni - bij de ledenadministratie
Invullen / ondertekenen door coördinator:
Categorie: Senioren : zaterdag / zondag / zaal
Junioren : JO14 t/m JO19
Pupillen
: JO08 t/m JO13
Worldcup : JO07
Datum

Naam

Invullen / ondertekenen door secretaris:
Niet spelend
Niet spelend + KNVB
Functie
:
Code
:
voor akkoord

(paraaf)
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Machtiging bank incasso:
Ondergetekende:
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon vast

Telefoon mobiel
Emailadres
Bankrekening (IBAN nr.):
Verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan s.v. Groen Wit ‘62 om van de bovengenoemde
rekening maandelijks bedragen af te schrijven betreffende de verschuldigde contributie.
Datum

Plaats

Handtekening
door ouder of voogd als lid jonger dan 18 jaar

Toelichting:
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. De contributie wordt éénmaal
per seizoen vastgesteld door de algemene ledenvergadering en is steeds over het volledige verenigingsjaar
verschuldigd.
Bij uitzondering beslist het bestuur. (aanvragen schriftelijk of per e-mail indienen bij de secretaris).
De incasso’s lopen van begin juli tot en met begin december – bij latere start van het lidmaatschap via acceptgiro
of overboeking ineens voldoen.
Intrekken van de incassomachtiging:
De verstrekte machtiging kunt u op ieder moment weer intrekken.
Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek of een email te sturen aan de ledenadministratie.
Terugboeken van een incasso:
Als u met een verrichte afschrijving niet akkoord gaat, kunt u binnen één (1) maand aan uw bank opdracht geven
het bedrag op uw rekening terug te boeken (*). Uw bank heeft hiervoor een speciaal formulier
Bij te late betaling wordt een vergoeding van extra kosten in rekening gebracht!
(*) Neem wél contact op met de ledenadministratie. Blijft uw reactie of betaling achterwege, dan kan een schorsing
volgen en is het lid niet meer speelgerechtigd. Zie ook reglement paragraaf 09.

e-mailadres: ledenadmin@groenwit.nl

