Aanmeldingsformulier Sc Terschelling
Personalia (A.u.b. in blokletters invullen)
Achternaam

Geboortedatum

Voornaam

Geboorteplaats

Geslacht

❏ Man

❏ Vrouw

…… - …… - ……

Nationaliteit

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail (1)

GSM-nummer (1)

E-mail (2)

GSM-nummer (2)
Ingangsdatum

-

Aanmelden als..

-

Zijn er meer gezinsleden lid van

❏

Spelend bondslid

Sc Terschelling

❏

Eilandercompetitie

❏

Damesvoetbal

❏ Ja

❏ Nee

Zo ja, naam

……………………………….

Geboortedatum

…… - …… - ……

Bent u eerder lid van een
voetbalvereniging geweest?

❏ Ja

❏ Nee

Zo ja, van welke vereniging?

❏ Niet Spelend Lid
❏ Donateur
❏

Club van Honderd

Vanaf 16 jaar Identiteitsbewijs:
ID kaart / Paspoort / Rijbewijs*
(*

Doorhalen wat niet van toepassing is)

Nummer: ……………………………….

……………………………….

Ik was lid tot (datum)
…… - …… - ……

Aanmeldingsformulier met machtiging automatische incasso (gew. Versie (3) d.d. 20-02-2018)

Machtigingsformulier Automatische Incasso (Sc Terschelling)
(1) Eigen gegevens
Naam rekeninghouder
IBAN

Afschrijving:

❏ in één keer
❏ in 4 termijnen

NL

Bank Identificatie [BIC]

(2) Gegevens van de machtiging
Naam incassant

Sportclub Terschelling

Adres

Kallandspad 28a

Postcode & Woonplaats

8891 GS Midsland

Incassant ID

NL93ZZZ400056650000

(3) Ondertekening
Plaats

Handtekening

Datum

(ouder/voogd tot en met 17 jaar):

…… - …… - ……
Formulier opsturen naar: Sportclub Terschelling, Kallandspad 28a, 8891 GS Midsland
t.a.v. ledenadministratie.

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 juni (of later) tot
1 juni van het daarop volgende jaar.
Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
U bent dus een heel seizoen contributie verschuldigd.
In geval van contributieachterstand zal men als lid van de vereniging
moeten worden geroyeerd.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden of
per email gericht aan de ledenadministratie en wel voor 1 juni,
anders wordt u geacht weer een jaar lid te zijn.
Ook wijzigingen in het lidmaatschap moeten voor 1 juni op
bovengenoemd adres zijn.

In te vullen door de vereniging
Datum van aanmelding

…… - …… - ……

Formulier aangenomen door…

Lidnummer

Aanmeldingsformulier met machtiging automatische incasso (gew. Versie (3) d.d. 20-02-2018)

