
  IVV Ledenadministratie
       Zeilmaker 79

   1121 MG Landsmeer
 * ivvledenadm@planet.nl

       AANMELDINGSFORMULIER

REGLEMENTEN

1.Het lidmaatschap is bindend voor het gehele verenigingsjaar te weten van 1 juli t/m 30 juni. Nieuwe leden zijn 
   contributie verschuldigd over de maanden die nog niet zijn verstreken bij aanmelding en de KNVB contributie.
2.Er wordt op de jaarlijkse contributie een toeslag gelegd (in seizoen 2019/2020 € 30,00), welke U weer terug 
   krijgt wanneer U een vrijwilligers taak vervult of vervult hebt.
3.Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke opzegging, uiterlijk één maand voor het sluiten van het 
   verenigingsjaar op 31 mei. 

    4.Door ondertekening van dit formulier verplicht u zich:
•     De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur en 
        van de Algemene ledenvergadering na te leven.
•     De statuten en reglementen van de KNVB en de besluiten, alsmede de van toepassing zijnde regels na
        te leven.

Achternaam   Roepnaam  Voorletter(-s) 

Geslacht                Nationaliteit Geb. datum  Geb. plaats 

Identiteitstype (voor kandidaat-leden vanaf 16 jaar) kiezen wat van toepassing is

Soort ID ID nummer 

Straatnaam Huisnummer  Toevoeging 

Postcode  Plaats 

Telefoonnummer  E-mailadres 

Wanneer de inschrijving een kind betreft, onderstaande gegevens van de ouder (-s) invullen a.u.b. !!!

Naam ouder 1        Naam ouder 2 

Tel.nummer                                            Tel.nummer     

E-mail adres          E-mail adres    

Wilt U dat het contact via de ouder (-s) verloopt?   

In welke vereniging speelde u voordien  Welk elftal 

KNVB nummer (noodzakelijk bij overschrijving) 

Eventuele mededelingen / welk team gaat U spelen 

Datum aanmelding   

Handtekening                         Handtekening Ouder / voogd

Voor leden beneden de 18 jaar is een handtekening van een ouder of voogd verplicht.

Ten behoeve van de ledenadministratie niet invullen a.u.b.
IVV administratie KNVB nr. Categorie / Soort lid Contributie

Voetbalvereniging IVV| Postbus 24 | 1120 AA Landsmeer | info@ivvlandsmeer.nl
www.ivvlandsmeer.nl | IBAN NL48 RABO 0393 8426 65 |BIC RABONL2U| KvK 40531680

VOOR KANDIDAAT-LEDEN VANAF 16 JAAR IS EEN LEGITIMATIE VERPLICHT!!!



MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Ondergetekende verleent  hierbij  tot  wederopzegging machtiging aan Voetbalvereniging I.V.V.  te  Landsmeer  om
contributie en andere kosten (b.v. KNVB. kosten en boetes), van zijn/haar rekening af te schrijven. De kosten zullen
worden ingehouden:

   eenmalig per 1 september en kosten wanneer deze door de KNVB worden belast of

   in twee delen, op 1 september en op 1 december en kosten wanneer deze door de KNVB worden belast

             (aangeven wat gewenst wordt)

Ondergetekende gaat akkoord met de regels van het machtigen zoals vermeld in de toelichting

             Rekeningnummer met IBAN             : 

Naam en voorletters rekeninghouder : 

Naam kind                                          : 

Adres                                                  : 

Postcode en plaats                              : 

e-mail adres                                        : 

Datum                                                 : 

Handtekening  

Dit formulier ingevuld terug te sturen naar IVV Ledenadministratie, Zeilmaker 79, 1121 MG Landsmeer of in te 
scannen en te mailen naar ivvledenadm@planet.nl     

Toelichting:
-  Het bedrag van de te betalen lesgelden/contributie wordt jaarlijks bepaald door de Algemene 
   Ledenvergadering, wijziging vindt plaats ingaande het daaropvolgend seizoen. De bedragen van  
   de contributie zijn te vinden op de site van I.V.V. (www.ivvlandsmeer.nl)

- Het intrekken van de machtiging dient voor het eind van het seizoen schriftelijk te worden 
  medegedeeld aan de ledenadministratie van de vereniging IVV, maar wordt bij aflopen van het 
  lidmaatschap automatisch ingetrokken.

  -Het terug laten boeken van een uitgevoerde incasso kan binnen een termijn van 56 dagen. Dit kan  
   door zelf het incasso terug te boeken.

-Wanneer om organisatorische of andere redenen de incasso niet kan worden uitgevoerd op 
 1 september of 1 december, dan wordt deze 1 maand later uitgevoerd. 
 Bij een nieuw lid, welke gedurende het seizoen lid is geworden, wordt de incasso 1 maand na de 
 inschrijving datum uitgevoerd.
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