Lidnummer:
niet invullen!

Aanmeldingsformulier

(Invullen met blokletters) *doorhalen wat niet van toepassing is

Geslacht: M / V*

Roepnaam:

Voorletters:

Achternaam:

Postcode:

Plaats:

Straatnaam:

Huisnummer:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Datum:

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is
om lid te worden van een sportvereniging.
Kijk voor meer informatie en of u in aanmerking komt op www.jeugdsportfonds.nl
Ik wens wel/geen* gebruik te maken van het Jeugdsportfonds
Meldt zich aan als:





Senior € 35,-* (excl. Training)
Junior € 65,-* (incl. Training)
Senior € 75,-* (incl. Training)
Donateur € 10,00





Een junior lid is op 1 januari niet ouder dan 18 jaar. Een senior lid is op 1 januari ouder dan 18 jaar.
Gezinskorting: elk 3e gezinslid dat op hetzelfde adres woont, krijgt 7,50 korting op het lidmaatschap.
Contributiebedragen zijn per jaar. Het lidmaatschap loopt automatisch door, maar kan jaarlijks voor 31-12 schriftelijk of per e-mail worden opgezegd
via onderstaand adres/e-mail. Bij niet tijdig opzeggen is men contributie over het nieuwe jaar verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging vindt geen
restitutie van contributie plaats.

Activiteiten binnen de vereniging
Doordat LVV Beach bestaat uit vrijwilligers en alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers kunnen we hulp va n nieuwe
leden goed gebruiken bij onderstaande activiteiten. Je bent verplicht om minimaal 1 activiteit aan te kruisen.
Heb je eventueel nog andere ideeën dan kun je die onderaan dit formulier vermelden.

Helpen bij:












Bestuur
Sponsorcommissie
Activiteitencommissie
Technische commissie (teamindelingen maken, training geven)
Catering
Toernooien/wedstrijden
Sportdagen
Onderhoud materiaal
Onderhoud clubhuis
Onderhoud terrein
Anders nl.....

Doorlopende machtiging
Naam incassant: LVV Beach
Adres incassant: Europasingel 23, 3411BM, Lopik
IBAN nummer: NL02 RABO 0303 1675 05
Incassant ID: NL29ZZZ404774070000
Kenmerk Machtiging …………………………………………………………….. (in te vullen door LVV Beach)
Door ondertekening van deze machtiging geeft u aan LVV Beach toestemming om tot wederopzegging, doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven wegens contributieverplichtingn of
andere vorderingen. Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze door uw bank laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 (acht) weken na de afschrijving, contact op met uw bank. Veelal kan dit via internetbankieren. Vraag desgewenst uw bank
naar de voorwaarden.

Machtiging tot automatische incasso
Hierbij verleen ik (tot wederopzegging) een machtiging aan LVV Beach om van mijn (hieronder vermelde)
rekening bedragen af te schrijven in het aangegeven aantal termijnen.
IBAN Rekeningnr : ..............................................…………………........
Ten name van : ..................................…………………........



1 (jaarlijkse) termijnen (januari)
2 (halfjaarlijkse) termijnen (januari & april)

Ondertekening:

Datum : ........................

.................................

..........................................

(Handtekening nieuw lid)

(Handtekening rekeninghouder)

