Ledenadministratie vv BES
Rob Balmer
Hegmulder 17
5554 KM Valkenswaard
040-2045926

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap voetbalvereniging vv BES
Achternaam:
Voornamen (voluit):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoonnummer: (thuis)
Emailadres:

M/V:

(mobiel):

1. Ik verklaar hierbij lid te worden van Voetbalvereniging B.E.S. met ingang van:
2. Ondertekende verklaart hierbij lid te zijn geweest van Voetbalvereniging:
in de plaats:
, en heeft al zijn financiële verplichtingen aan deze
vereniging voldaan.
3. Ondertekende verklaart vv B.E.S. te vrijwaren van enige wettelijke aansprakelijkheid aangaande
ongevallen gedurende de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
Vv B.E.S. heeft een W.A.-verzekering afgesloten voor haar leden, leiders, vrijwilligers en
bestuursleden voor de door haar georganiseerde activiteiten.
4. Eventuele beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie
van vv B.E.S. Dit dient te zijn vóór 15 juni van een kalenderjaar.
Wanneer U verzuimt dit voor deze datum te doen, bent U verplicht om de contributie voor volgend
seizoen te betalen.
5. Ondertekende (voor minderjarige door een ouder) verleent hierbij, tot wederopzegging een
machtiging aan vv B.E.S., om bij vervolging van het lidmaatschap een bedrag wegens contributie af
te schrijven van IBAN nummer:
(vul SEPA formulier in)
Indien U geen machtiging aan vv B.E.S. verleent, dient de betaling van de contributie vóór 15 juni
van ieder kalenderjaar te geschieden, als hier niet aan wordt voldaan wordt € 5,00 extra in
rekening gebracht.
6. Ondertekende (volwassenen) verleent hierbij, tot wederopzegging een machtiging aan vv B.E.S., om
bij vervolging van het lidmaatschap een bedrag wegens contributie af te schrijven van IBAN
nummer:
(vul SEPA formulier in)
Indien U geen machtiging aan vv B.E.S. verleent, dient de betaling van de contributie vóór 15 juni
van ieder kalenderjaar te geschieden, als hier niet aan wordt voldaan wordt € 5,00 extra in
rekening gebracht.
De contributie wordt jaarlijks vastgelegd op de Algemene Ledenvergadering van vv B.E.S. en kan
alleen worden verhoogd indien de vergadering hiermede akkoord gaat.
Leden vanaf 16 jaar dienen een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart in te leveren met
daarbij een recente pasfoto die voldoet aan de fotomatrix-eisen van 2007.
Datum:

-

-

Handtekening:

(evt. ouders)

Doorlopende machtiging SEPA
Naam:

v.v. Borkel en Schaft (BES)

Postadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Land:
Reden:

Pr. Bernhardstraat 21
5554 JA
Valkenswaard
040-2041679
Nederland

IBAN:
BIC code:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

Bezoekadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Land:

Bruggerdijk 23
5556 XA
Valkenswaard
040-2068390
Nederland

Contributie VV BES
NL83RABO0108290719
RABONL2U
NL60ZZZ402355240000
BES-C0
(invullen door club)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan vv BES om doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van vv BES. Dit bedrag, ter hoogte van het bijbehorend
lidmaatschap is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van vv BES.
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.
Onderstaande gegevens zijn van toepassing op de betalende rekeninghouder:

Achternaam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Plaats:

Datum:

Telefoonnummer: (thuis)

(mobiel):

Emailadres:
IBAN:

Datum dagtekening:

Handtekening:

-

-

