ssv CDW – Sportpark Mariënhoev
M
ve – Lekdijjk Oost 12 te WIJK BIJ D
DUURSTEDE

Aanmelding / wijzigin
ng* lidma
aatschap
p sv CDW
W
M
Machtigingg tot autom
matische inccasso van de
d verschuldigde contrributie

sv CDW – Postb
bus 43 – 33960 BA WIJK
W BIJ DUURSTED
DE
Formulier ggraag volled
dig ingevuld + pasfoto (1 1 jaar en ouder) + kopie
e legitimatiebbewijs (14 ja
aar en ouderr)

bezorgeen bij: Leden
nadministra
atie sv CDW
W - Bonifatiu
usstraat 27
7 - 3962 DJ WIJK BIJ DU
UURSTEDE
DE ONDERGETEK
O
KENDE:
Ach
hternaam
Roeepnaam
Geb
boortedatum
Straaat
Posstcode
Teleefoonnummeer
Mob
biel lid
Mob
biel vader
Mob
biel moeder

* WEGSTREP
PEN WAT NIEET VAN TOEP
PASSING IS
T
Tussenvoegssel(s)
V
Voorletters
G
Geboorteplaaats
H
Huisnummerr
W
Woonplaats
E
E-mailadres factuur
f
E
E-mailadres lid
l
E
E-mailadres vader
v
E
E-mailadres moeder
m

Nationaliteit
N
Geslacht
G
M/V*

Toevoeging
T

MAATSCHAP
P:
LIDM
Onde
ergetekende w
wenst: (O = AANNKRUISEN HETGEENN GEWENST IS)
O
spelend llid te worden van sv CDW
O
niet speleend lid te worrden van de svv CDW in de ccategorie ”Ste
eunend lid”(KNVVB relatienummer enn toegang tot de Algemene Ledenvergadering)
O
kaderlid te worden van sv CDW(KNVBB relatienummer en ggeen toegang tot de Algemene Ledenvergadering)
Onde
ergetekende veerklaart zich te onderwerpen
o
aan
a de statutenn en reglemente
en van de veren
niging en er meee bekend te zijn dat enkel doo
or
schrifftelijke afmelding bij de ledenadministratie van
v de sv CDW het lidmaatschap kan worden beëindigd. Vooor een volgend seizoen dient deze
d
schrifftelijke afmelding uiterlijk 1 ju
uni voorafgaand
d aan het nieuw
we seizoen bij de
d ledenadminisstratie te zijn onntvangen.

KNV
VB SPELERSP
PAS:
Bij inlevering van ditt formulier dien
nen spelende le
eden van 11 jaaar en ouder een recente pasfo
oto toe te voeggen voor de KNVB spelerspas.
Onde
ergetekende(n) gaat(n) er mee akkoord dat zijn
z of haar perrsoonsgegevenss en pasfoto gebruikt worden vvoor het vervaardigen van de KNVB
Spele
erspas en bewaaard worden gedurende de geldigheid van dee spelerspas door SDU-Identification.

LEGITIMATIEBEW
WIJS:
Bij inlevering van ditt formulier dien
nen leden van 14
1 jaar en oudeer een kopie va
an een geldig le
egitimatiebewijijs voorzien van
n een pasfoto bij
b dit
formulier te voegen
n. Zonder geldigg legitimatiebew
wijs kan geen aaanmelding plaaatsvinden bij de
e KNVB.

Legittimatie: Paspo
oort / Identiteeitskaart/Rijb
bewijs *

Legitimatie nr.: ……………
…………………… ……………….……
………………………
….…….

CON
NTRIBUTIE
Bij svv CDW betaalt m
men de contrib
butie per verenigingsjaar (één termijn; op of rond 1 juli) of
per verenigingskwa
v
rtaal. (vier term
mijnen; op of ro
ond 1 juli – 1 okktober – 1 januaari – 1 april van het vereniginggsjaar)
De do
oor de KNVB op
pgelegde boetees (gele- en rode kaarten en tuuchtzaken) worden gedurende
e het vereniginggsjaar geïncasse
eerd.

Ma
achtiging:

Ondergeteke
ende gaat er mee akkoordd dat de sv CD
DW tot wedero
opzegging, dee verschuldigd
de contributie
e in

één
n / vier* termijn(en) en//of de KNVB boetes
b
van onnderstaand IB
BAN-rekeningnummer autoomatisch inca
asseert.
(indien
n niet akkoord met afschrijving kan bin
nnen 56 kalenderdagen een verzoek toot terugboeking bij de
d bank worden ing
gediend).

IBAN
N-rekeningn
nummer:

, ten nam
me van: …..…
……………………
…...………………
……….

OND
DERTEKENIN
NG
Bij aanmelding
a
vvan leden jo
onger dan 18
8 jaar dient ddit formulierr tevens door één van dee ouders of voogd
v
te worden
w
ondeertekend.
Datu
um: ……………
……..……
Handtek
kening lid: … …………………
……………………
…………………
Handtekening o
ouder of voogd: ……………
……………………
……………………
………(Aspirant lid jonger dan 188 jaar)

