Afdeling
: Ledenadministratie
Contactpersoon : R. Kroneman
Onderwerp
: Aanmeldingsformulier DSV’61

Aanmeldingsformulier DSV’61
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de voetbalvereniging DSV’61 te Doornspijk
en gaat akkoord met het huishoudelijke reglement en de bestuursbesluiten, welke in de
betreffende vergaderingen zijn/worden vastgesteld.
Persoonsgegevens:
Achternaam: ……..………………………

Tussenvoegsel: ………………………………..

Roepnaam: ………………………………

Voorletters: ........................................................

Nationaliteit: ……………………………

Geslacht: Man / Vrouw

Geboortedatum: ..........-..........-……........

Geboorteplaats: .................................................

Legitimatie: Paspoort / Rijbewijs / ID

Legitimatie nr.: ………………………………

Adres/Contactgegevens:
Postcode: ……………………………….

Huisnummer: ………. Toevoeging: ………...

Straatnaam: …………………………….

Plaats: …………………………………………

Land: …………………………………...

E-mail: ………………………………………...

Telefoon: ………………………………

Mobiel: ………………………………………..

Beroep: ………………………………..
(bij lid <16j.: Beroep ouder)
___________________________________________________________________________
Bent u de laatste drie jaar nog lid geweest van een voetbalvereniging?
Ja / Nee
Zo ja, dan dient er overschrijving aangevraagd te worden.
Bij welke vereniging stond u ingeschreven? ……………………………………………………
___________________________________________________________________________
Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te
leveren samen met dit aanmeldingsformulier (Let op: is verplicht!).
___________________________________________________________________________
Datum ondertekening: ..........-……....-……….…..
Handtekening lid:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:
(alleen voor nieuwe leden jonger dan 18 jaar)

……………………………………………….

…………………………………………….…

ZOZ

Contributie
De contributie (inclusief wasgeld) bedraagt per seizoen (01 juli t/m 30 juni):
Mini pupil (Jong Oranje, van 4 tot 6 jaar)

gratis

Pupillen (tot 12 jaar)

€

115,00

Junioren (van 12 tot en met 17 jaar)

€

135,00

Senioren (18 jaar en ouder)

€

200,00

35/45+ of 7/7 voetbal

€

100,00

Niet spelend lid

€

40,00

Donateur (vanaf € 25,- en incl. clubblad vanaf € 30,-)

€

__,__

Bij meerdere junioren- en pupillenleden in één gezin zal een staffelkorting worden toegepast vanaf het
3e gezinslid. De kortingen bedragen: 3e jeugdlid €15,- / 4e jeugdlid €25,- / 5e jeugdlid €35,- per jaar.

Bij opzegging van het lidmaatschap is hij / zij reglementair verplicht de contributie over het
lopende seizoen (Het verlengingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni ) te voldoen.

Machtiging
Ondergetekende : ………………………………………………………………
Adres + Woonplaats : ………………………………………………………….
IBAN (rekeningnummer) : …………………………………………………….
Bank : ………………….....................................................................................
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DSV’61 doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven die u
volgens het huishoudelijke reglement van DSV’61 verschuldigd bent wegens contributie,
boekingen of donateursbijdrage.
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.

Betaling/incasso per

: Kwartaal / Jaar

Datum ondertekening

: ……….-……….-……………

Handtekening rekeninghouder
: ……………………………….
___________________________________________________________________________
Dit formulier opsturen naar onderstaand adres of inleveren in de kantine van DSV’61.
R. Kroneman
Prins Bernhardstraat 21
8071 LW Nunspeet

Onderstaande niet invullen:
Aangemeld d.d.
: ……..-……..-……….
Relatienr. KNVB
: ………………………

ZOZ

