AANMELDINGSFORMULIER SV VELOCITAS
LEDENADMINISTRATIE :

Ada van der Windt
Torenwacht 11, 2353 DB Leiderdorp
Tel: 071-5896490
ledenadministratie@sv-velocitas.nl

CONTRIBUTIE 2016-2017

Het lidmaatschap geldt vanaf de inschrijving tot en met het einde van het contributiejaar. Dit loopt vanaf 1 juli tot en met 30
juni. De contributie is vooraf verschuldigd over het hele contributiejaar ook als het lidmaatschap voor het verstrijken ervan
beëindigd wordt. Een lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd.
De contributie en inschrijfgeld wordt per automatische incasso geïnd 1 2.
soort lid
senioren
seniorenselectie
junioren
aspiranten
pupillen
welpen
niet spelende leden / recreanten

leeftijd op peildatum (1 oktober)
19 jaar en ouder
19 jaar en ouder
16 t/m 18 jaar
12 t/m 15 jaar
6 t/m 11 jaar
< 6 jaar
n.v.t.

jaarbedrag
€ 235,00
€ 255,00
€ 209,00
€ 153,00
€ 143,00
€ 100,00
€ 63,00

Het inschrijfgeld voor senioren bedraagt € 11,50 + 1 pasfoto.
Het inschrijfgeld voor overige leden bedraagt € 5,00 + (voor spelende leden) 1 pasfoto.

Achternaam

: .......................................................................................................................................................................

Voorletters

: ............................................................. Indien jeugdlid (t/m 17 jaar): naam ouders / verzorgers

Roepnaam

: .......................................................................................................................................................................

Geboortedatum

:

Adres

:

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

Postcode

:

Woonplaats : ..............................................................................................................................................

Telefoon vast

:

E-mailadres

:

Man / Vrouw

Mobiel
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

International Bank :
Account (IBAN)
t.n.v.

:

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

Doorlopende machtiging
Naam incassant
: SV Velocitas
Incassant ID
: NL68ZZZ404457070000

Adres incassant
Kenmerk machtiging

: Zwetkade 47, 2381 AB Zoeterwoude
: Lidnummer bij Velocitas

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Velocitas om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van SV Velocitas. 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. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening ........................................................................ Plaats en datum .....................................................
(Indien de aanmelder jonger dan 18 jaar is, is de handtekening van een ouder of voogd

1
2

Het inschrijfgeld zal bij de eerste automatisch incasso, tezamen met de contributie, worden afgeschreven van uw rekening.

Er is mogelijkheid om reiskostenvergoeding te ontvangen voor gereden kilometers naar uitwedstrijden buiten de Leidse regio. Deze
mogelijkheid is er voor mensen met een kleine beurs. Verzoek tot reiskostenvergoeding kan worden ingediend bij de penningmeester.

