Correspondentieadres:

v.v. DOS ‘37
Postbus 250
7670 AG Vriezenveen
secretaris@dos37.nl

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden
Beste sportvriend(in),
Wij heten u alvast van harte welkom in onze vereniging, want met dit formulier wilt u zich aanmelden als lid.
Om de aanmelding correct te laten verlopen, wordt u verzocht:
- dit volledig ingevulde formulier, én
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs voor personen van 12 jaar en ouder (verplicht door de KNVB), én
- een pasfoto
in te leveren bij het secretariaat (adres zie hierboven).
Achternaam + voorletters

Roepnaam

Adres

Geslacht

Postcode + woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Nationaliteit

E-mailadres ²

Beroep / studie

man / vrouw ¹

(van de ouder(s) /
verzorger(s))

Aanmelden als spelend of niet-spelend lid?

spelend / niet spelend*

Eerder lid geweest van welke voetbalvereniging?
Zo ja, laatste seizoen waarin je lid bent geweest?
Evt. bijzonderheden (medicijngebruik, fysieke en/of psychische omstandigheden) ³
Lid (of ouder(s)/verzorger(s) van het lid⁴) is/zijn bereid tot het doen van vrijwilligerswerk?
¹
²
³
⁴

ja / nee ¹

doorhalen wat niet van toepassing is
uitsluitend voor gebruik binnen de vereniging
deze gegevens worden uitsluitend aan de trainer en de (jeugd)leider doorgegeven
voor ouders van leden tot en met JO-15

…………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. DOS ’37 om van zijn/haar hieronder genoemde IBAN
rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap en andere voetbalgerelateerde zaken.
IBAN rekeningnummer

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Naam

_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening:

Datum:
__________________________________________
(indien minderjarig, één der ouders/verzorgers)

______________________

Na ontvangst van dit formulier zullen de gegevens naar de KNVB worden gezonden en wordt u opgenomen in het
ledenbestand van de vereniging. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u de secretaris hierover benaderen. Tenslotte
wensen wij u een goede en sportieve tijd toe bij onze vereniging.

Correspondentieadres:

v.v. DOS ‘37
Postbus 250
7670 AG Vriezenveen
secretaris@dos37.nl

In te vullen door de ledenadministratie
Ingekomen d.d.

______________

Paraaf:

/

Relatienummer: ___________________

HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van v.v. DOS ’37, met de daaraan verbonden betaling van de contributie volgens de geldende regeling, is
bindend voor het hele lopende verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend).
Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 4
weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar.
DOS’37 maakt gebruik van foto’s van leden en teams voor haar eigen promotionele doeleinden (geen commerciële
doeleinden voor externe partijen). Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor uitingen ondermeer op posters, flyers,
website, artikelen in de pers etc. Met het ondertekenen van dit lidmaatschapsformulier wordt expliciet toestemming
gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor deze promotionele doeleinden.
Wilt u geen toestemming geven voor het gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij u contact op te nemen met het
secretariaat/secretaris van DOS’37.

DE CONTRIBUTIEREGELING (INCLUSIEF KLEDINGLEASEPLAN)
e

e

1 , 2 en 3e gezinslid*

BEDRAGEN PER MAAND PER 1 JULI 2018
e

4 en verdere gezinsleden*

Pupillen

(0 t/m 12 jaar)

€

12,50

€

9,20

Junioren

(13 t/m 18 jaar)

€

14,00

€

10,20

Senioren

Spelend

€

21,00

€

20,50

Senioren

Niet-spelend

€

11,00

€

11,00

Senioren

Niet-spelend, wel
trainend

€

11,00

€

11,00

65+

€

10,00

€

10,00

*gezinsleden zijn thuiswonende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar (pupillen en junioren), verzoek om gebruik te maken van gezinskorting moet
schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester

De contributie wordt maandelijks geïnd indien u ons hebt gemachtigd de contributie automatisch te incasseren. Bij
uitzondering en na goedkeuring van de penningmeester kan, indien er géén machtiging voor automatische incasso is
ingevuld, aan begin van het seizoen een factuur worden uitgereikt voor het gehele seizoen. Deze factuur dient te worden
betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
Mocht u als gevolg van financiële problemen niet in staat zijn de contributie te kunnen voldoen, kan er een beroep worden
gedaan op het jeugdsportfonds (voor meer informatie www.jeugdsportfonds.nl of neem contact op via
penningmeester@dos37.nl)

