Welkom bij de D.v.v. Sallandia.

Wij heten u van harte welkom bij de Deventer voetbalvereniging Sallandia, waarbij
wij u een gezellige en sportieve tijd binnen onze vereniging toe wensen. Voordat
u het aanmeldingsformulier invult, adviseren wij u eerst de hieronder in beknopte
vorm weergegeven, doch belangrijke, bepalingen die binnen onze vereniging van
kracht zijn door te lezen.

Algemene bepalingen:

Het lidmaatschap is bindend tot het eind van het boekjaar, welke loopt van 01 juli
tot en met 30 juni daaropvolgend. Bij een eventueel tussentijds vertrek en/of wanneer u met voetballen stopt, blijft u contributie verschuldigd tot aan het eind van
het boekjaar.
Voor een aanvraag tot lidmaatschap van een minderjarige dient een der ouders en/
of verzorgers het aanvraagformulier te ondertekenen.
Een boekje met daarin opgenomen de statuten en het huishoudelijk reglement van
de D.v.v. Sallandia is verkrijgbaar bij de secretaris.
De contributies bedragen per 1 juli:

Pupil
Junior lid
Senior lid
Niet spelend lid

€ 12,00 per maand
€ 14,00 per maand
€ 17,00 per maand
€ 10,00 per maand

Contributies zullen voortaan maandelijks automatisch per bankgiro-incasso worden geïnd. Wij willen u er met nadruk op wijzen dat contributieachterstanden niet
zijn toegestaan.
Het bestuur houdt zich het recht voor om personen niet als lid te accepteren.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de volgende personen:
Senioren: R. Veurtjes
Johannes van Vlotenlaan 203 tel.: 610765
Jeugd:
A. Rondhuis Gildenburg 201
tel.: 606368

Accommodatie:
Sportveldenlaan 20
7412 AZ Deventer
T: 0570 618010
Correspondentieadres:
Gildenburg 201
7423 ZA Deventer
T: 0570 606368
E: info@dvv-sallandia.nl
I: www.dvv-sallandia.nl
BANK:
IBAN:
BIC:
KvK:

ABN AMRO
NL80ABNA0596326408
ABNANL2A
40650288

Aanmeldingsformulier leden
D.v.v. Sallandia opgericht 12 januari 1925.
Koninklijk goedgekeurd 31 mei 1961.
Dit formulier inleveren bij :
R. Veurtjes, Johannes van Vlotenlaan 203, 7412 SH Deventer, Tel. 0570 610765
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Voorheen lid van:

Voornamen:
Geboorteplaats:

Beroep:
te:

Heeft u aan uw financiële verplichtingen
t.o.v. uw vorige vereniging voldaan: 		

JA / NEE / N.V.T. *

Heeft u in de laatste drie jaar een bindende wedstrijd
gespeeld voor een andere voetbalvereniging:
JA / NEE / N.V.T. *
Contributiegelden worden maandelijks automatisch per bankgiro-incasso geïnd.
Bank-/Girorekeningnummer:
Door ondertekening van dit formulier verklaart bovengenoemde dat hij/zij
als lid wenst toe te treden tot de D.v.v. Sallandia. Bij minderjarigheid van aanmelder dient dit formulier te worden ondertekend door ouder en/of voogd.
Datum aanvraag:
Accommodatie:
Sportveldenlaan 20
7412 AZ Deventer
T: 0570 618010

Handtekening aanvrager:
ID-kaartnummer/ paspoort:
* doorhalen wat niet van toepassing is.

Correspondentieadres:
Gildenburg 201
7423 ZA Deventer
T: 0570 606368
E: info@dvv-sallandia.nl
I: www.dvv-sallandia.nl
BANK:
IBAN:
BIC:
KvK:

ABN AMRO
NL80ABNA0596326408
ABNANL2A
40650288

