AANMELDINGSFORMULIER VV DRENTHINA
Gegevens nieuw lid:
Voornamen:

Achternaam:

Roepnaam:

Geb.datum:

Adres:

PC+ plaats:

E-mailadres*:
Nationaliteit:

jongen/man

meisje/dame

ID/paspoortnr**:

paspoort

id-kaart

*

Dit e-mailadres is noodzakelijk voor de KNVB. Hiermee kan bijvoorbeeld ook worden ingelogd bij Voetbal.nl. Tot 16
jaar moet dit een e-mailadres zijn van een ouder/verzorger.

**

Invullen indien ouder dan 16 jaar (verplichting van KNVB)

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)*:

(minimaal 1 ouder / verzorger)

Achternaam:

/

Relatie tot lid**:

/

Telefoonnr:

/

E-mailadres:

/

*

Alleen invullen indien nieuw lid jonger is dan 18 jaar.

**

Graag aangeven of u de vader, moeder of een andere relatie heeft met de persoon die wordt aangemeld.

Lidmaatschap:
Ingangsdatum:
Ik word:

Voorheen lid van*:
spelend lid

niet spelend lid

donateur

* Indien U binnen de laatste 3 jaar nog lid bent geweest van een andere vereniging dient u tevens overschrijving aan te
vragen!

Regels lidmaatschap en contributie
- Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni het jaar daarop.
- Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan.
- Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (onder schriftelijk wordt ook een email verstaan) bij de
secretaris, waarbij de opzegging uiterlijk op 31 mei in het bezit moet zijn van de secretaris. Na 31
mei blijft men lid voor het dan komende verenigingsjaar en is men contributie verschuldigd voor dat
jaar.
Betalingsmogelijkheden:

Ik geef een machtiging af voor automatische incasso
(indien ja, graag bijgevoegd machtigingsformulier invullen, ondertekenen en met dit formulier terugsturen)
(indien nee, graag kiezen uit een van de onderstaande mogelijkheden)

Ik geef zelf opdracht aan de bank om per kwartaal / per maand de contributie te betalen.
Ik betaal na ontvangst van factuur en ben daardoor € 5,-- aan adm.kosten verschuldigd.
E-mailadres voor facturatie:

Dit aanmeldingsformulier heeft 1 bijlage. Wij verzoeken u deze goed door te lezen en waar
nodig in te vullen en tezamen met dit formulier terug te sturen naar secretaris@drenthina.nl
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MACHTIGINGSFORMULIER VV DRENTHINA
DOORLOPEND / PERIODIEK S€PA
Bankgegevens vereniging:
Naam:

vv Drenthina

Incassant:

NL68ZZZ4004453880000

Adres:

De Woerd 57

PC+ plaats:

7824 RB Emmen

Rekeningnr:

NL74RABO 031.70.09.176

Contributies voor 2020-2021
JO07 (Puppy's)
JO08 t/m JO12
JO13 t/m JO19

€
€
€

135,00 *
154,00 *
173,00 *

Zaalvoetbal (geen veld)
Zaal- + veldvoetbal

€
€

160,00
280,00

Senioren

€

190,00

Niet spelend lid

€

50,00

35+ / dames 7x7

€

75,00

Donateur

€

35,00

Eenmalige bijdrage (alleen voor JO7 tm JO19):
Borg presentatiepak**
€
25,00

- Wij streven ernaar de inning van de contributie plaats te laten vinden in juli, oktober, januari en april
- Als u het niet eens bent de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

- De contributieverplichting geldt voor een volledig seizoen.
- Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (onder schriftelijk wordt ook een email verstaan) bij de
secretaris, waarbij de opzegging uiterlijk op 31 mei in het bezit moet zijn van de secretaris. Na 31
mei blijft men lid voor het dan komende verenigingsjaar en is men contributie verschuldigd voor dat
jaar.
* Inclusief bijdrage voor kledingfonds. Hiervoor wordt tijdens de wedstrijden een shirt en broekje ter beschikking
gesteld. Eenmalig wordt er een paar sokken verstrekt.
** Het presentatiepak blijft eigendom van de vereniging en mag alleen op wedstrijddagen gedragen worden. Bij
inlevering krijgt u, mits het pak in een goede staat verkeerd, de borg retour.

Door u in te vullen:
Rekeningnr. (IBAN):
Naam rekeninghouder:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Drenthina om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Drenthina.

Dit machtigingsformulier graag volledig ingevuld en ondertekend samen met het
aanmeldingsformulier terug sturen naar secretaris@drenthina.nl
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