
 

Aanmeldingsformulier  
Supporter v.v. Neerlandia’31 
Doorlopende SEPA-machtiging  
 
 
Hierbij meld ik, (naam:) …………………………………………………….mij aan als Supporter van v.v. Neerlandia’31, als: 
 

 Lid van de “Club van 50” en doneer jaarlijks €50,- / €100,- / €………. (doorhalen en/of invullen) 
 

 Lid van “Vrienden van NAC steunen Neerlandia” en doneer jaarlijks €20,- 
 Lid van “Vrienden van Ajax steunen Neerlandia” en doneer jaarlijks €20,-  
 Lid van “Vrienden van Feyenoord steunen Neerlandia” en doneer jaarlijks €20,- 
 Lid van “Vrienden van de Jeugd steunen Neerlandia” en doneer jaarlijks €20,- 

(vink één of meerdere keuzes aan) 

 
Ik wens wel / niet met naamsvermelding op de website van v.v. Neerlandia’31 opgenomen te worden. 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 
Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging v.v. Neerlandia’31 voor het incasseren van de 
jaarlijkse bijdrage als supporter van de vereniging. 
 
Door het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan: 

 v.v. Neerlandia’31 om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw bankrekening af te schrijven en 

 uw bank om doorlopend een bedrag van uw bankrekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van v.v. Neerlandia’31. 
 

Bent u het niet eens bent met de afschrijving? Dan kunt u de incasso laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Wilt u de jaarlijkse bijdrage stopzetten? Dan kunt u dit aangeven via een email aan: 
secretariaat@neerlandia31.nl 
 
 
Bankrekeninggegevens (in te vullen in blokletters): 
 
  
IBAN-nr:   N   L 
 
 
Naam Rekeninghouder: ……………………………………………………………………………………………….… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………….… 
  
Pc/Plaats: ……………………………………………………………………………………………….… 
 
emailadres: ……………………………………………………………………………………………….… 
 
Telefoon: ……………………………………..…   Mobiel  ……………………………….……… 
 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………..…   Datum ..…-..…-……… 
 
 
Door invulling en ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u v.v. Neerlandia’31 te Dorst toestemming 
deze gegevens op te nemen in een geautomatiseerd bestand (KNVB Sportlink) en te gebruiken voor 
communicatie omtrent verenigingen relevante informatie. 
 
Naam incassant: v.v. Neerlandia’31 
 Accommodatie Correspondentieadres 
Adres: Mispelstraat 4 Tuinpad 7 
Postcode/woonplaats: 4849 BC  Dorst 4849 CZ  Dorst  
Land incassant: Nederland 
Tel./email 0161-411374 info@neerlandia31.nl 
 
Incassant IBAN: NL82 RABO 0112 2036 20 
Incassant ID: NL49ZZZ402806510000 
Machtigingskenmerk: BBJC34L(volgnummer) 
 



Maatschappelijk partnership 
 
Missie. 
De sponsorcommissie van v.v. Neerlandia’31 heeft de ambitie om met betrokken sponsoren 
een betekenisvol partnership aan te gaan, bij voorkeur voor een lange termijn. 
 
Visie. 
De sponsorcommissie biedt een pakket aan mogelijkheden, waaruit een sponsor kan kiezen 
om haar maatschappelijk partnership uit te drukken.  
Het biedt onze partners de mogelijkheid om aan te sluiten bij een sportvereniging, die binnen 
de Dorstse gemeenschap sinds 1931 een belangrijke maatschappelijke functie vervult. 
Voor de vereniging biedt dit kansen om -naast het voetballen- nevenactiviteiten te blijven 
organiseren voor jong en oud en die de continuïteit van de club waarborgen. 

Supportersclubs (particuliere sponsoring) 
Wij bieden ook particulieren die de club een warm hart toedragen, de mogelijkheid om zich 
als supporter te binden aan v.v. Neerlandia’31.  
Hiervoor onderscheiden wij 2 vormen: 
 

 Club van 50 
 Vrienden van Neerlandia 

 
Voor beide vormen kunnen Supporters van Neerlandia zich aanmelden via een formulier, dat 
beschikbaar gesteld wordt via de website en in de kantine. Via het formulier geeft de 
supporter goedkeuring om de jaarlijkse bijdrage via automatische incasso te betalen. Dit 
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. 
 
Club van 50 
Bij de Club van 50 bieden wij:  

 Naamsvermelding op de website van v.v. Neerlandia’31 (indien gewenst); 
 Uitnodiging voor de jaarlijkse seizoensopening en de nieuwjaarsreceptie 

 

Vrienden van Neerlandia 
Bij deze vorm van bordsponsoring bieden wij supporters de mogelijkheid om binnen 
vriendengroepen de vereniging financieel te ondersteunen.  
Deze vriendengroepen zijn onderverdeeld in vier groepen en hebben ieder een gezamenlijk 
sponsorbord langs het hoofdveld: 

 Vrienden van NAC 
 Vrienden van Feyenoord 
 Vrienden van Ajax 
 Vrienden van de Jeugd van Neerlandia’31 

 
Bij de Vrienden van Neerlandia bieden wij:  

 Naamsvermelding op de website van v.v. Neerlandia’31 (indien gewenst) 
 


