Inschrijfformulier vv Oerterp
(tevens machtiging voor automatische betaling)
Gegevens nieuw lid:
Voor- en achternaam: ________________________________________________M / V
Adres:_________________________________________________________________
Postcode:_____________________Woonplaats:_______________________________
Geboortedatum:_______________e-mail adres:_______________________________
Telefoon:_____________________mobiel:____________________________________
*Soort Legitimatie:_____________nummer legitimatie:_________________________
(*alleen van toepassing voor aanmelding leden van 14 jaar en ouder)
Machtiging: (ook invullen a.u.b.)
Ondergetekende machtigt vv Oerterp om van zijn/haar rekening de contributie per kwartaal
automatisch tot wederopzegging te incasseren. Deze automatische incasso geldt tevens voor
de boetes van de gele en rode kaarten.
Gegevens rekeninghouder:
Banknummer:_________________________________________________________
Naam en voorletters:__________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________
Postcode:___________Woonplaats:______________________________________________
Opzegging lidmaatschap:
U bent als lid een heel seizoen verplicht tot betaling van de contributie!!
Opzegging van het lidmaatschap moet voor 15 juni schriftelijk naar de ledenadministratie van
vv Oerterp, e-mail: aenwjongbloed@gmail.com adres: De Telle 8 te Ureterp volgens art.8 lid
5 van het Huishoudelijk Reglement.
De opzegging is pas rechtsgeldig als men aan de financiële verplichtingen heeft voldaan en
alle in bruikleen gekregen eigendommen heeft ingeleverd.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande:
Datum:_________________Handtekening:________________________________________
Dit inschrijfformulier inleveren bij de ledenadministratie van vv Oerterp, Andries Jongbloed,
De Telle 8, 9247 BH Ureterp.

Vergeet niet de volgende bladzijde in te vullen.
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Contributie-info (01-01-2020):
F, E, D pupillen
C en B junioren
A junioren
Senioren
Donateurs
Minipupillen

€28,75 per kwartaal
€35,75 per kwartaal
€53,25 per kwartaal
€53,25 per kwartaal
€ 9,00 per kwartaal
€ 3,25 per kwartaal

Toeslag acceptgiro €2,75 per inningsronde.
Gezinskorting: info bij de secretaris.
Vrijwilligerswerk binnen de vereniging:
Leden/ouders van jeugdleden zijn verplicht om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te
verrichten.
Maak uit onderstaande uw keuze, wij nemen dan contact met u op.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kantinemedewerker
Bestuurslid
Activiteitencommissie
Accommodatie & materiaalcommissie
Commissie technische zaken
Communicatiecommissie
Jeugdcommissie
Kantinecommissie
Sponsorcommissie
Wedstrijd & organisatiecommissie
Jeugdleider
Grensrechter
Scheidsrechter jeugd
Scheidsrechter senioren
Anders nl.:____________________________________________________________

Naam:______________________________________________________________________
De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand
van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan
anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere
marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in
verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de
adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter
beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.
Handtekening:_______________________________________________________________
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