NIEUW-LEKKERLANDSE SPORTVERENIGING
Afdeling voetbal
Ledenadministratie:
N. van der Wouden
Lekdijk 177
2957 CG Nieuw-Lekkerland
Telefoon: (0184) 682475

Inschrijfformulier
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer 2
Geboortedatum

Man/Vrouw

Mailadres
Ingangsdatum

Spelend/Rustend

Datum

Handtekening

Hierbij verklaart het lid op de hoogte te zijn
van het feit dat onze vereniging deze
gegevens moet opslaan om het lidmaatschap
verantwoord te kunnen verwerken.

Bij minderjarigen handtekening van
ouder of voogd

www.vvNieuwLekkerland.nl
Contributie per kwartaal
Senioren vanaf 19 jaar € 49,95
Junioren 17 en 18 jaar € 28,50
Junioren 13 t/m 16 jaar € 24,90
Pupillen € 22,95
Mini’s (tot 6 jaar) € 16,80
Rustende leden € 24,90 Man/vrouw

Z.O.Z.
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Toeslag voor niet automatisch betalen € 1,50 per kwartaal
Inschrijfgeld Senioren € 11,50
Inschrijfgeld Jeugd tot 18 jaar € 7,00
Kledingbijdrage jeugdleden € 3,75

Doorlopende machtiging
Incassant ID: NL89ZZZ403219900000
vv Nieuw-Lekkerland is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als NieuwLekkerlandse Sportvereniging onder nummer 40321990. De vereniging heeft een Certificaat
Incassant ID voor gebruik van de SEPA Euro-incasso. Ondergetekende verleent hierbij tot
wederopzegging van het lidmaatschap machtiging aan vv Nieuw-Lekkerland om 1 maal per kwartaal
een bedrag contributie af te schrijven van:
Rekening (IBAN) ___________________________________

Naam bank:

Rekening staat op naam van:
Naam
Adres
Woonplaats

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Contributie voor
Naam lid

_____________________________________________________

Datum

______________

Handtekening

Voorwaarden lidmaatschap
Na het aangaan van het lidmaatschap van vv Nieuw-Lekkerland accepteert u de volgende
voorwaarden:
· Betaling van het lidmaatschap, indien niet via een machtiging, dient binnen 30 dagen na factuur
te geschieden.
· Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen (juli t/m juni)
· Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie
· Lidmaatschap (van uw zoon of dochter) betekent dat u ook kunt worden gevraagd voor het
verrichten van vrijwilligerswerk voor de vereniging.
Een vereniging zoals die van ons is afhankelijk van vrijwilligers. We willen u vragen of u bereid bent
een steentje bij te dragen als vrijwilliger. Dit gaat altijd in overleg en op momenten die passend zijn
bij u. Zou u dit door kunnen geven door onderstaande vragen te beantwoorden? Bij voorbaat dank.
Ik ben als ouder/verzorger wel/niet bereid om mijn steentje bij te dragen als vrijwilliger binnen de
vereniging. Deze taak past het best bij mij;
0 schoonmaken
0 scheidsrechter
0 bardienst

0 bestuursfunctie
0 hulp bij training/wedstrijden
0 onderhoudswerkzaamheden 0 ondersteunen van activiteiten
0 keukendienst

Bij het ondertekenen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens
(telefoonnummer e.d.) worden verstrekt binnen de vereniging voor contact doeleinden. Ook kan het
zijn dat u of uw kind gefotografeerd wordt zodra u het terrein van vv Nieuw-Lekkerland betreedt. Er
bestaat de mogelijkheid dat deze foto's op social media verschijnen. Van leden boven de 10 jaar
wordt een foto gemaakt voor de spelerspas. Hierbij geeft u aan, hiervan op de hoogte te zijn en
hiermee akkoord te gaan.

Handtekening akkoord: _________________________________
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