
:
:

Aanmeldingsformulier seizoen 2022-2023

Achternaam : Voorletters : Nationaliteit :

Roepnaam : Geslacht : M / V * Geboortedatum:

Geboorteplaats : Adres:

Postcode : Woonplaats :

Telefoonnr. : _ Mobielnr. : _

E-mail :

Aanmelding als spelend lid? : ja /nee*   Zo nee, ga naar aanmelding als niet spelend lid.

Zo ja, voor de categorie 35+? : ja /nee*

of voor de categorie walking football (60+)? : ja /nee*

Is dit een aanmelding G-voetbal? : ja /nee*

Aanmelding als niet-spelend lid?

Als rustend lid? : ja /nee*

of als KNVB-lid (vrijwilliger/ster)? : ja /nee* *  Doorhalen  wat niet van toepassing is

Eerdere lidmaatschap van een voetbalvereniging.

Bent u nu lid van een veld- of zaalvoetbalvereniging of bent u al eens lid geweest van zo'n vereniging?     Ja / nee*

Zo ja, van welke veld- of zaalvoetbalvereniging?

Het verenigingsjaar van S.D.C. Putten loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende
kalenderjaar .
Nieuwe leden dienen de vereniging te machtigen (Zie achterzijde van dit formulier!).

Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste één maand voor het einde van het verenigingsjaar
(uiterlijk 31 mei) schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren.

Datum : Handtekening :
( Voor minderjarigen
ouders of verzorgers ) z.o.z

Sportpark "Putter Eng" opgericht  1  juni  1952

Roosendaalseweg 111
Postbus 58
3880 AB Putten
Telefoon
Rekeningnr.

0 06

0341-353497
NL51 RABO 0354 2454 65



verschuldigde bedragen af te schrijven van (naam lid):

IBAN rekeningnummer

Ten name van

Adres

Postcode en plaats

Datum Handtekening 

Contributie bedragen seizoen 2022/2023:

Geboortejaar: 2e kind vanaf 3e kind G-voetbal
Jo06 t/m Jo07: 2016 t/m 2018
Jo08 t/m Jo13:  2010 t/m 2015
Jo14 t/m Jo19: 2004 t/m 2009
Senioren : 2003 en eerder
Senioren : 35+
Senioren : walking football
Rustend lid :

Inschrijfgeld Gewenste afschrijvingstermijnen:

1 termijn  /  2 termijnen  / 4 termijnen*

Ledenadministratie
t.a.v. van A.J. van den Bosch
Postbus 58
3880 AB  Putten
06-10908849

*doorhalen wat niet van toepassing is

 De contributie-inning wordt namens de vereniging verzorgd door Club Collect!

€ 89,00

niet tot vermindering van de verschuldigde contributie. Hier wordt alleen in bijzondere situaties van afgeweken.
Bij aanmelding wordt de contributie berekend vanaf het kwartaal waarin de aanmelding plaatsvindt.

De vereniging kent een jaarcontributie die in 1, 2 of 4 termijnen mag worden voldaan. Tussentijdse opzegging leidt

€ 105,00
€ 135,00

€ 155,00 € 115,00
€ 185,00 € 115,00

LET OP:

€ 95,00
€ 176,00
€ 209,00
€ 270,00
€ 138,00
€ 94,00

€ 48,00
€ 88,00

Ondergetekende verleent hierbij tot ( schriftelijke ) wederopzegging machtiging aan S.D.C. Putten

(Incassant ID NL38ZZZ40094239000) om van ondergenoemde rekening de contributie- en andere

€ 7,50


