Aanmeldingsformulier Voetbalvereniging Hapert
Versie seizoen 2016 - 2017
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geslacht

M/V

Geboortedatum
Adres + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Datum ingang
lidmaatschap
Telefoonnummer en/of
Mobiel nummer
Soort en nummer van
Identiteitsbewijs
(ID/Paspoort/Rijbewijs)
E-mail adres nieuw lid
E-mail adres
ouder/verzorger
Opmerking:


Inleveradres aanmeldingsformulier Ledenadministratie vv Hapert, Joris van Buul,
Het Kaar 29, 06-11442609 of per mail naar ledenadministratie@vvhapert.nl of in
postvak Ledenadministratie Bestuurskamer vv Hapert



Spelers geboren voor 01-01-2006 dienen een pasfoto in te leveren, dit in verband
met de spelerspas. Pasfoto mag ook digitaal worden aangeleverd via
ledenadministratie@vvhapert.nl



Aanmelding voor het nieuwe seizoen bij voorkeur vóór 15 mei.
Aanmelding tijdens het seizoen kan natuurlijk ook, alleen kan dan niet
gegarandeerd worden dat je meteen ingedeeld wordt in een team.



Indien uw kind speciale aandacht nodig heeft in verband met bv. een
gedragsprobleem kunt u dat hierboven aangeven. Eventueel kunt u hiervoor
contact opnemen met onze vertrouwenspersoon mw. R. Slenders, 0497-388575
of dhr. F. Bijnen, 06-46035674
Invullen indien van toepassing

Laatste vereniging
Datum

Machtiging automatische incasso
contributie VV Hapert

Sepa-doorlopende machtiging. Door middel van ondergetekende machtiging verleent
u de penningmeester van vv Hapert tot wederopzegging om de verschuldigde
contributie jaarlijks van uw bankrekening af te schrijven
Gelieve dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de
secretaris van onze vereniging.
U kunt dit op twee manieren doen:
1. Het ingevulde en ondertekende formulier in te scannen en te mailen naar
ledenadministratie@vvhapert.nl
2. Het ingevulde en ondertekende formulier in te leveren bij Joris van Buul, Het
Kaar 29 Hapert of Harrie Wouters, De Kuil 28 Hapert.
Doorlopende machtiging
Gegevens incassant
Naam
Adres
Tekst
in begeleidende mail:
Postcode/Plaats
Land
Kenmerk machtiging

SEPA
:
:
:
:
:

R.K. Voetbalvereniging Hapert
Postbus 45
5527 ZG Hapert
Nederland
Incassant ID: NL09ZZZ402375660000
Bondsnummer…………………

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan VV Hapert om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar mijn bank om betalingen van mijn rekening af te schrijven, en verleen ik
toestemming aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens
verschuldigde contributie. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn gegevens
Naam spelend lid :
Naam ondergetekende

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Emailadres

:

Telefoonnummer Vast

:

Telefoonnummer Mobiel

:

IBAN-rekeningnummer

:

BIC* (bank identificatie) :

Plaats en datum

:

Handtekening rekeninghouder :

* BIC: Dit is geen verplicht veld bij een Nederlands rekeningnummer.

