Voetbalvereniging Hedel
- inschrijfformulier -

Hierbij meld ik mij aan als lid van Voetbalvereniging Hedel. Ik ga akkoord met de voorwaarden
zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van deze voetbalvereniging.
Datum

:

Naam

:

Roepnaam

:

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Email

:

IBAN

:

Tenaamstelling

:

Telefoonnr thuis

:

Telefoonnr mobiel

:

BIC :

Legitimatiesoort en nummer (bij leden van 16 jaar en ouder) :

Naam en handtekening:

............................................
(bij een minderjarige dient één van de ouders of verzorgers te tekenen)
Informatie over contributie en inschrijfgeld kunt u vinden op de website onder
http://www.vvhedel.nl/lidworden vinden.
Bij inschrijving inleveren:
dit inschrijfformulier (volledig ingevuld) en een recente pasfoto. Het inschrijfgeld wordt bij de
eerstvolgende incasso afgeschreven.
Inleveren bij de ledenadministratie:
Myrna van Keulen, Uithovensetraat 38, 5321 GD te Hedel

- toelichting -

* Het lid dient een recente pasfoto met het inschrijfformulier aan te leveren i.v.m. de K.N.V.Bledenpas. Zonder K.N.V.B-ledenpas mag er (nog) niet gevoetbald worden. Dit geldt niet voor E- en
F -pupillen
* Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
* Het lid is verplicht jaarlijkse incasso toe te staan m.b.t de verschuldigde contributie
* Bij elk 3e en volgende lid binnen één gezin is er een korting van 50% van de verschuldigde
contributie van het gezinslid met het laagste contributiebedrag
* Indien men het lidmaatschap opzegt dient u het uitschrijfformulier volledig in te vullen en in te
leveren bij de daarop vermelde personen. Dit formulier kunt u op de website www.vvhedel.nl
vinden onder http://www.vvhedel.nl/downloads/uitschrijfformulier.pdf, of vragen in de
bestuurskamer van VV Hedel
* Lid worden na 1 juli is mogelijk. De contributie zal dan worden omgeslagen naar de resterende
maanden van het seizoen en worden geïncasseerd.
* Jeugdleden tot en met 11 jaar mogen 1 maand op proef komen. Zij zijn pas na deze maand
contributie verschuldigd. Het inschrijfgeld dient altijd betaald te worden i.v.m. de verplichte
bijdrage aan de K.N.V.B.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Voetbalvereniging Hedel te
Hedel, om de jaarlijkse contributiebijdrage af te schrijven van bovenstaande bank-/girorekening.
Bij tussentijds opzeggen bent u contributieplichtig tot einde van het lopende seizoen. Bij
tussentijdse opzegging zal derhalve geen restitutie van de contributie plaatsvinden.

