Voetbalvereniging “Beekbergen”
Terrein Veldhofweg, telefoon 055-5061928
Postbus 87, 7360 AB Beekbergen

Ledenadministratie:
Hermien Willems
Libellestraat 31
7361 BH Beekbergen
ledenvvb@outlook.com

Aanmeldingsformulier SENIOR
Ondergetekende:
Achternaam :
Voorletters :
Roepnaam :
Geboortedatum :
Adres :
Postcode:
Woonplaats :
Telefoon thuis:
Mobiel:
E-mailadres:
Verklaart hiermede, dat hij/zij* als lid wenst toe te treden tot V.V. Beekbergen.
Verplicht toe te voegen: pasfoto. Bij voorkeur een scan van de pasfoto e-mailen aan ledenvvb@outlook.com.
Indien je de laatste 3 jaren in een bindende wedstrijd voor een andere voetbalvereniging bent uitgekomen moet er een
overschrijvingsformulier worden ingevuld.
Volgens artikel 44A van het Reglement Amateurvoetbal zijn verenigingen verplicht bij opgave van leden aan de KNVB
de juiste gegevens van een persoon te vermelden. Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient de vereniging
deze gegevens te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van pasfoto (bijv.: rijbewijs,
paspoort, gemeentelijke identiteitskaart, ov-jaarkaart, etc.).
KNVB-nummer (indien al ingeschreven):
Soort legitimatiebewijs:
Gecontroleerd door (naam):
Datum:

Nummer:
Handtekening:

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Opzeggen kan alleen voor het eind van het 2e of 4e
kwartaal. Als men daarna het lidmaatschap beëindigd dan moet men de resterende periode (dus tot de kerst of de
zomervakantie) alsnog betalen.
Aanvullende vragen voor de ouders
Bent u bereid vrijwilligerswerk voor de verenging te doen?

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Ja/nee*

SEPA euro incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Incassant ID
Machtigingskenmerk

: V.V. Beekbergen
: Postbus 87
: 7360 AB
: Beekbergen
: Nederland
: NL86ZZZ40101240000
: 1)

om doorlopende SEPA euro incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V.
Beekbergen ter voldoening van de kwartaalcontributie, de eventueel door de KNVB opgelegde boetes en indien van
toepassing de borg ten behoeve van het verstrekte kledingpakket
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

: ………………….……………………………………………………………………………

Adres

: …………………..………………………………………………………………………….

Postcode Plaats Land

: ………………………………………………………………………………………………

IBAN

: ………………………………………………………………………………………………

Plaats en datum

: …………………………………………………….

Handtekening

: ……………………………………………………….

1)

Machtigingskenmerk wordt automatisch gegenereerd bij de inschrijving in Sportlink, het
Ledenadministratiesysteem van v.v. Beekbergen
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