INSCHRIJFFORMULIER
MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO

FC Kranenburg
Generaal Eisenhowerplein
5F055
2288 AE Rijswijk

Dit formulier (2 bladen) mailen naar: ledenadministratie@fckranenburg.nl
Achternaam
Voornaam

Voorletters:

Geboorteplaats

Geboortedatum:

jongen

meisje

Nationaliteit:

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon thuis

Telefoon mobiel

E-mailadres
Legitimatie ouder/verzorger

Paspoort

Rijbewijs

ID-kaart Nr:

1. S.v.p. kopie van het legitimatiebewijs van de ouder/verzorger bijvoegen
2. Bij geboortejaar 2005 of eerder ook een recente originele pasfoto van kandidaat-lid bijvoegen voor de KNVB-spelerspas
LET OP!! Bent u in het bezit van een ooievaarspas kan dit recht op korting geven.
Ooievaarspas:

JA

NEE

Contributie per seizoen 2016-2017
Junioren

€ 200,- per jaar

Senioren

€ 250,- per jaar

Niet spelend lid

€ 100,- per jaar

Donateur

€ 75,- per jaar

Betaling van de lidmaatschapscontributie vindt plaats door middel van automatische incasso, per jaar of halfjaar. Indien u op
een andere wijze wil betalen wordt het jaarbedrag verhoogd met € 10,=. Bij inschrijving wordt naast contributie een eenmalig
inschrijfgeld van € 25,- geïncasseerd. Administratiekosten n.a.v. een gele kaart of rode kaart, welke door de KNVB bij FC
Kranenburg in rekening worden gebracht zullen binnen één maand door middel van automatische incasso aan u worden
doorberekend.

Bent je in de afgelopen drie jaar een periode lid geweest van een andere voetbalvereniging?
nee
Ja, bij ............................... gedurende de periode............................
Vul uw KNVB relatiecode in zoals u bekend bent/was bij uw oude vereniging zodat wij de overschrijving met uw oude vereniging
kunnen regelen:…………………………………….

INSCHRIJFFORMULIER
MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO

FC Kranenburg
Generaal Eisenhowerplein
5F055
2288 AE Rijswijk

Vrijwilliger?
Een vereniging run je samen
Een vereniging kan alleen bestaan met voldoende vrijwilligers. Daarom vragen wij alle leden (of hun ouders/verzorgers) op welk
gebied zij onze vereniging willen helpen. Als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, gaat het niet alleen veel gemakkelijker en sneller,
maar is het ook veel gezelliger.

Op welk gebied ga jij of je ouders/verzorgers onze
vereniging helpen?
Zet hiernaast achter uw voorkeur een X

1)
2)
3)
4)
5)

Gastheer-/vrouw voor bezoekende elftallen
Kantinedienst Keuken
Kantinedienst Bar
Organisatie van Activiteiten
Trainer/Coach

Bij geen voorkeur gaan we ervan uit dat u kiest voor een afkoop van
het vrijwilligerswerk a EUR 50,- per seizoen

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO ALGEMEEN
Naam incassant

FC Kranenburg

Adres incassant

5F055

Postcode/woonplaats incassant

2288 AE Rijswijk

Land incassant

Nederland

Incassant-id.

NL12AAA123456789

Kenmerk machtiging

FCK20+lidnummer (zie eerste incasso)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
■ FC Kranenburg om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en
■ uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van FC Kranenburg .
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.
Naam en voorletters
Adres
Postcode/woonplaats
Land
IBAN(rekeningnummer)
Plaats en datum
Handtekening:

