Algemeen ledenadministrateur:
S. Meijer,
Elzenweg 1, 9603 DJ Hoogezand
Tel.
0598-324538
Mobiel: 06-23068436

LIDMAATSCHAPS/RELATIE - OVEREENKOMST FOXHOLSTER VOETBALVERENIGING F.V.V.
LIDM
Sinds 1 mei 1930

S

Registratienummer: BBBF51H 1e Aanmelding:
1e Inschrijving:
2e Aanmelding:
2e Inschrijving:
Wijziging lidmaat:
Wijziging lidmaat:

1e Uitschrijving
2e Uitschrijving:
Royement:

Hoe wilt u de jaarfactuur betalen: (aankruisen s.v.p)

01. Voornaam(en):
02. Roepnaam:

Niet automatisch betalen (gespreid betalen in overleg)

03. Achternaam:

Automatisch betalen
Ik machtig de Foxholster Voetbalvereniging F.V.V., tot wederopzegging (uitschrijving) de jaarlijkse bijdrage in maximaal
(voorkeur aankruisen)
1

04. Straatnaam/huisnr:

2

05. Postcode/plaats

termijnen automatisch af te schrijven van:

3
06. Geboortedatum

M/V

08. E-mailadres van :

10. Overschrijving naar
F.V.V.

- € 53,00

- Pupil

- 07 t/m 11 jaar

- € 95,00

- Junior

- 12 t/m 17 jaar

- € 135,00

- Senior

- vanaf 18 jaar

- € 188,00

- Niet-spelend lid
- € 69,00
tevens bondslid - € 71,00

- seizoenkaarthouders
- € 35,00
tevens bondslid - € 37,00

Met wijziging van het termijnbedrag als gevolg van verlaging of
verhoging jaarlijkse bijdrage wordt akkoord gegaan.

Mandaat ID nummer rekeninghouder:
(niet invullen)

Naam oude club:

Datum:

ouder/voogd:

- Minipupil - 00 t/m 06 jaar

NL

Vanaf 10 jaar 1 x pasfoto inleveren

Datum:
Handtekening:
Seniorlid:

Huidige jaartarieven:

- 7x7 teamleden

Incassant ID nummer F.V.V.: NL67ZZZ400376300000
09. KNVB digitale pas

(01-07-2020)

UW Rekeningnummer: IBAN/SEPA INCASSO

07. Vast/mobiel:

(ouder of voogd)

E-mail: sebomeijer@outlook.com
Info: www.fvvfoxhol.nl

------------------------------------------------

Naam rekeninghouder:------------------------------------------------

Handtekening
rekeninghouder:
------------------------------------------------

- € 78,00

- Kledingfondsbijdrage v/a 7 jaar - € 16,00
- Kledingfondsbijdrage 7x7

- € 8,00

- Inschrijvingskosten

- € 3,00

01. Definitieve inschrijving na betaling aanmeldingsnota.
02. KNVB bepaalt datum van speelgerechtigheid.
03. Verbintenis met F.V.V. is voor onbepaalde tijd.
04. Verplichte betaling totale jaarnotabedrag bij
verbreken verbintenis tijdens een lopend clubjaar
05. Jaartarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
06. Kosten KNVB boetes zijn voor eigen rekening.
07. Seizoenkaarthouders zijn geen lid.
08. Correspondentie over het lidmaat- cq relatieschap
richten aan de ledenadministratie.
09. Inlevering van de clubcard bij uitschrijving verplicht.
10. Uitgebreide voorwaarden die samenhangen met deze
overeenkomst worden apart beschikbaar gesteld.
11. Clubjaar F.V.V. loopt van 1 juli tot 1 juli.

Door ondertekening van deze overeenkomst geef ik toestemming aan F.V.V. mijn/zijn/haar gegevens vast te leggen en alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn bedoeld. Tevens heb ik geen bezwaar tegen het gebruik van
mijn/zijn/haar beeltenis voor interne publicatie en vastlegging van mijn/zijn/haar gegevens in het interne archief. Voor verwijdering of aanpassing neem ik contact op met F.V.V. Tevens erken ik de voorwaarden, genoemd in het
kledingfondsreglement en de lidmaatschapsvoorwaarden. (worden apart toegezonden)

