Ledenadministratie Valken ’68
Incassant ID:
E-mail:
Postadres:

NL82ZZZ404459700000
ledenadministratie@valken68.nl
Postbus 74, 2235 ZH, Valkenburg ZH

Rein van der Zwart:
Wanda Vianen:

06-22489394, 071-4013878
06-10576799

(spelerspassen, overschrijvingen)
(contributies, aan- en afmeldingen, wijzigingen)

AANMELDINGSFORMULIER
Contributiebedragen seizoen 2017/2018
Type lidmaatschap/donateurschap

Type lidmaatschap/donateurschap

Bedrag

Kruis het gewenste type aan

Senioren

€ 225,-

A & B junioren

€ 165,-

C& D junioren

€ 155,-

E pupillen

€ 150,-

F- pupillen

€ 140,-

* *Let op!

Mini-pupillen

€

80,-

Bent u al eerder spelend lid geweest van een andere
vereniging, dan dient u tevens een overschrijvingsformulier
in te laten vullen door de vereniging waar u het laatst
speelde. Indien dit langer dan 3 seizoenen terug is, is dit
niet van toepassing.

Niet-spelende leden/donateurs

€

80,-

Niet-spelend/wel trainend

€ 110,-

45+Veteranen toernooi/trainen

€ 100,-

Trainen/ Team Okke

€ 75,-

Spelend lid (met KNVB-lidmaatschap)**
Niet-spelend lid (zonder KNVB-lidm.schap)/donateur

Persoonsgegevens
Voorletter(s):

Roepnaam:

Volledige achternaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:
Geboortedatum:

Geslacht:

Legitimatie indien >16 jaar

ID-kaart

M / V

Paspoort

Rijbewijs

Anders

Legitimatienummer

Opmerkingen:

Machtiging voor het automatisch incasseren van de contributies en KNVB-boetes
Door ondertekening van dit formulier geeft u*) toestemming aan v.v. Valken’68 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens contributie en eventuele opgelegde boetes wegens gele/rode kaarten
verkregen tijdens voetbalwedstrijden en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van v.v. Valken’68. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden .
1 termijn

2 termijnen

3 termijnen

IBAN Rekeningnummer:
Datum:

….….-..…...-20…..…

t.n.v.
Handtekening rekeninghouder:

Hierbij verklaar ik, de ondergetekende *), bekend te zijn met de regels van de statuten, huishoudelijk reglement en overige
protocollen in te zien via de site www.valken68.nl.
*) aanmelder lid, ouder/verzorger van aanmelder lid of donateur

