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Aan alle seniorenleden van DVO 

Sittard, 1 augustus 2020 

Betreft: contributie 2020-2021 
 

Beste seniorenlid, 

Nog enkele weken en dan gaat het seizoen 2020-2021 van start met de 1e trainingen. De (concept) 
teamindelingen zijn in grote lijnen bekend. De KNVB heeft de competitie-indelingen bekend gemaakt 
en deze plaatsen wij binnenkort op de website. De kleding en schoenen nog in orde maken en wij zijn 
er weer klaar voor. Eén aangelegenheid dient de komende maand(en) nog te worden geregeld, 
namelijk de contributie. 

Het innen van de contributie is een zeer tijdrovende handeling voor de ledenadministrateur en de 
penningmeester. Om het innen van de contributie te vergemakkelijken, innen wij de contributie bij 
voorkeur middels een automatische incasso. Leden die ons nog geen machtiging tot automatische 
incasso hebben verleend, verzoeken wij dan ook bijgevoegd machtigingsformulier volledig in te vullen, 
te ondertekenen en in te leveren bij de ledenadministrateur. 

Ter bevordering van de deelname van de (jeugd)leden aan de Grote Clubactie heeft de algemene 
ledenvergadering 2015 besloten dat de contributie met ingang van het seizoen 2016-2017 is verhoogd 
met € 15,00 en de (jeugd)leden 5 Grote Clubactie-loten ontvangen. Het (jeugd)lid kan de 5 loten zelf 
behouden en meedingen naar mooie prijzen of de loten (deels) aan bijvoorbeeld familieleden en buren 
verkopen. Over de wijze waarop wij de 5 Grote Clubactie-loten aan de (jeugd)leden uitleveren, worden 
de (jeugd)leden begin september nader geïnformeerd via de website en/of een nieuwsbrief (per mail). 

Indien je gebruik maakt van automatische incasso, wordt de contributie in 2 termijnen van je IBAN 
afgeschreven. De 1e termijn van € 83,75 wordt medio september (= start competitie) geïncasseerd  
en de 2e termijn van € 83,75 wordt medio oktober geïncasseerd. Indien je geen gebruik maakt van  
een automatische incasso, verzoeken wij je de volledige contributie van € 172,50, inclusief een € 5,00 
opslag voor administratiekosten, vóór 30 september over te maken op IBAN NL02 INGB 0001043413 
ten name van VV DVO. 

Wij hopen op uw begrip en medewerking. 

Met vriendelijke sportgroet, 

 

Roy Zelissen 
penningmeester DVO 
06-34329755 
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Machtiging doorlopende SEPA incasso 

 
Kenmerk machtiging: …………………………….. (in te vullen door DVO) 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

- voetbalvereniging DVO, incassant ID: NL40ZZZ401864820000, om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 

en 

- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van voetbalvereniging DVO 

inzake de contributie van ………………………………………….. (naam lid). 

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. 

 
Aldus getekend d.d. ... ......................... 202... te ……………………. door: 

 
Naam  : 

Adres  : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Land  : 

IBAN  : 

BIC*  : 
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN. 

 
Handtekening : 
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