Inschrijfformulier VV Rijperkerk
Persoonsgegevens
Voor- en achternaam __________________________________________________
Voorletter(s) ___________________________

□ Man □ Vrouw

Adres ________________________________________________________________
Postcode ___________________

Woonplaats ____________________________

Geboortedatum _______________________________________________________
Geboorteplaats ________________________________________________________
Mobiele telefoonnummer _______________________________________________
E-mailadres ___________________________________________________________
Nr. ID-bewijs * _________________________________________________________
* Alleen voor leden ouder dan 10 jaar. Zonder dit nummer kan er geen spelerspas worden aangevraagd bij de KNVB.

Overschrijvingsverzoek
Indien u de afgelopen drie seizoenen uitgekomen bent voor een andere voetbalvereniging,
dient er een overschrijvingsverzoek gedaan te worden.
Laatste voetbalvereniging _______________________________________________
Relatienummer _______________________________________________________
Duur lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van een verenigingsjaar en wordt telkens
stilzwijgend met één jaar verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk vóór 1 juni te worden
doorgegeven aan de ledenadministratie. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
Contributie
Contributiebetaling kan uitsluitend per automatische incasso. De contributie wordt
maandelijks geïncasseerd op of rond de 27e dag van de maand. Voor actuele informatie of de
contributie kunt u terecht op onze website www.vvrijperkerk.nl.
Vele handen maken licht werk
Om VV Rijperkerk draaiende te kunnen houden, stellen wij het daarom verplicht dat elk
(ouder van een) lid van VV Rijperkerk een taak op zich neemt. Seniorenleden worden ingezet
om jeugdwedstrijden te fluiten en bardiensten te draaien. Ouders van jeugdleden kunnen uit
de taken hieronder een keuze maken.
□ Bardienst 9:00 – 13:00 uur
□ Bardienst 13:00 – 17:00 uur
□ Ik koop deze verplichting af voor € 50 per seizoen (dit bedrag wordt bij de eerste
contributie afgeschreven)

Doorlopende machtiging S€PA
Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Incassant-ID:
Machtigingskenmerk

: VV Rijperkerk
: p/a Lytsegeast 1
: 9255 LH Tytsjerk
: NL81ZZZ400003540000
: Lidnummer KNVB

Land : Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VV Rijperkerk om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af
te schrijven wegens verschuldigde contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VV Rijperkerk.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden
Naam ______________________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________
Postcode ______________

Plaats __________________________________

IBAN

Plaats en datum _____________________________________________________________

Handtekening _______________________________________________________________

Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier en kopie identiteitskaart (alleen
voor leden ouder dan 10 jaar) in bij de ledenadministratie:
Monique de Graaf
Lytsegeast 1
9255 LH Tytsjerk
06 - 11 44 55 64

