Sportclub Veluwezoom

est

Velp 1992

AAN-AFMELDING OF WIJZIGINGSFORMULIER
Sportclub Veluwezoom
Sportpark de Pinkenberg Postbus 230 6880 AE Velp
Tel: 026-3640911

Voor personen vanaf 16 jaar is het laten zien van een geldig legitimatiebewijs verplicht
O Aanmelding

O Afmelding

INTERN
Lidnr:
KNVB:

O Wijziging

Achternaam:
Voornaam:
Straat:
Postcode:
Telefoonnr Mobiel:
Geb. datum:
Legitimatie: Pas / ID / Rijbewijs
Email:
Man / Vrouw (omcirkel wat van toepassing is)

Voorletters:
Roepnaam:
Woonplaats:
Telefoonnr vast:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Nummer:
Beroep:

Nr:

! AUB BOVENSTAANDE GEGEVENS DUIDELIJK EN MET BLOKLETTERS INVULLEN !
Ondergetekende wenst lid te worden van Sportclub Veluwezoom
Ondergetekende machtigt Sportclub Veluwezoom via de Bank NL13INGB0003708872 het hieronder aangegeven contributiebedrag op vaste tijdstippen (Kwartaal/Jaar) van zijn/haar rekening af te schrijven t.n.v. Sc.Veluwezoom.
Rekeninghoud(ster)er gaat akkoord met wijzigingen van het bedrag bij een contributieverhoging of verlaging die wordt
voorgesteld op de algemene jaarvergadering van Sportclub Veluwezoom tevens gaat ondergetekende akkoord met het automatisch innen van boetes die door de KNVB zijn opgelegd. Indien U het niet eens bent met de afschrijving dan kunt U het
bedrag terug laten storten op Uw rekening. U kunt hierover contact opnemen met Uw bank.
NB Bovenstaande gegevens kan de KNVB aan derden verstrekken.

Automatische incasso via Bank: Naam rekeninghouder:..............................................................................
Rekeningnummer IBAN NL:.....................................................................................................................
Afwijkend adres:.....................................................Nr:........Postcode:..............Woonplaats:......................
Handtekening rekeninghoud(ster)er:

Let op: U dient ook de achterzijde
te lezen en te ondertekenen

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

Soort Lid

Jaarbedrag

Kwartaalbedrag + 0,50 cent per kwartaal

O

Mini Pupil

36,00

n.v.t.

O

Pupil

145,00

36,25 + 0,50 (6 t/m 11 jaar)

O

Junior

161,00

40,25 + 0,50 (12 t/m 17 jaar)

O

Senior m/v

172,00

43,00 + 0,50 (18 jaar en ouder)

O

Rustend lid

84,00

21,00 + 0,50

O

Trainingslid

92,00

23,00 + 0,50

O

Donateur

30,00

n.v.t.

O

25+/35+/45+

92,00

23,00 + 0,50

O

25+/35+/45+

20,00

extra contributie voor leden die ook in een ander seniorenteam spelen !!

Lees meer over contributie inningen van Sportclub Veluwezoom op de
achterzijde van dit formulier of op www.scveluwezoom.nl
Velp d.d.__________/__________/20__________				
Handtekening lid / cq ouders / verzorgers

_________________________________________

Namens Sc.Veluwezoom

versie Januari ‘18/ClubCollect

Gewenst lidmaatschap aangeven door nieuw lid:
Contributiebedragen zijn in Euro’s, s.v.p. aankruisen wat voor U van toepassing is

__________________________________

Sportclub Veluwezoom

est

Hartelijk welkom bij
Sportclub Veluwezoom

Velp 1992

Als je lid wordt van Sportclub Veluwezoom dan ga je ook de verplichting aan om contributie te
betalen, vandaar dat je dit formulier moet lezen en ondertekenen.
Voorwaarden (voor ondertekening heeft U onderstaand gelezen)
Nieuwe leden
Je wordt pas lid en *speelgerechtigd als:
1.
Je 1 kwartaal (3 maanden) contributie vooruit hebt voldaan op
Bank NL13INGB0003708872 t.n.v Penningmeester Sc.Veluwezoom o.v.v. naam “nieuw lid”

de volgende kwartalen worden via ClubCollect geïnt

(lees meer hierover op www.scveluwezoom.nl)

Nieuwe leden die gebruik maken van het Gelrepas (onder de 18 jaar)
Je wordt pas lid en **speelgerechtigd als:
1.
Sportclub Veluwezoom van U een duidelijk kopie heeft ontvangen van het Gelrepas
2.
De aanvraag is goedgekeurd door Gelrepas
Als U het jaarbudget van het Gelrepas al heeft gebruikt voor een lidmaatschap bij een andere
vereniging dan moet U de contributie zelf betalen. U kunt dan eventueel met onze vereniging een
bindende betalingsregeling aangaan door bijvoorbeeld de contributie van uw kind maandelijks te
voldoen.
De GelrePas is voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun gemeente. Ook zij die een ander
inkomen ontvangen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen.
Studenten komen niet in aanmerking voor de GelrePas. lees meer op Gelrepas.nl

* Speelgerechtigd
Nieuwe leden zonder overschrijving
Als jouw 1e kwartaal contributie is bijgeboekt
op de bankrekening van Sc.Veluwezoom wordt
je aangemeld bij de KNVB. Zodra de aanmelding is goedgekeurd mag je voetballen.

** Speelgerechtigd
Nieuwe leden met overschrijving
Als jouw 1e kwartaal contributie is bijgeboekt
op de bankrekening van Sc.Veluwezoom wordt
je aangemeld bij de KNVB. Als je aan al jouw
financiële verplichtingen bij jouw oude vereniging hebt voldaan krijg je goedkeuring van de
KNVB en mag je voetballen.
(spelers die overschrijving vragen in de A.Cat, (1e
elftal) daarvoor gelden andere overschrijvingsregels van de KNVB. Zij kunnen meestal alleen in de
maand Mei t/m 15 Juni overschrijven)

De inning van contributie (niet Gelrepas) wordt voor Sc.Veluwezoom gedaan door ClubCollect. U krijgt van
ClubCollect (of) een SMS/Brief/Email voordat uw contributie wordt geïnt. Het is daarom van groot belang dat
uw gegevens op de achterzijde van dit formulier duidelijk en goed zijn ingevuld. Mochten deze wijzigen dan
moet U de wijziging direct doorgeven aan Sc.Veluwezoom !
(heeft U moeite met betalen, neem dan contact op met administratie@scveluwezoom.nl of met onze penningmeester)

Bij een contributieachterstand van meer dan 3 maanden volgt direct een trainings-en speelverbod !
meer informatie over ClubCollect: www.scveluwezoom.nl/clubcollect.html
Velp d.d.__________/__________/20__________
Handtekening lid / cq ouders / verzorgers

_________________________________________

Dit formulier is namens Sc.Veluwezoom ingenomen door:

