Correspondentieadres:

Postbus 345, 9640 AH Veendam
Correspondentieadres:

Postbus 345, 9640 AH Veendam

Aanmelding lidmaatschap v.v. Muntendam
Ledenadministratie: Jakob Koch, Middenweg 125, 9649 HT Muntendam
Telefoon: 06-53 213 288 / E-mailadres: munten26@ziggo.nl
Achternaam:…………………………..M / V
Roepnaam:…………………………
Voornamen:………………………………… Nationaliteit:………………………
Geboortedatum:……………………………………
Telefoonnummer:………………….
Geb. Plaats:……………................................ Woonplaats:……………………….
Adres:……………………………………….
Postcode:……………………………………
Bank/Gironummer:.........................................
E-mailadres(verplicht)

* Bij aanmelding van jeugdleden moet dit formulier worden ondertekend door één van de
ouder(s) of verzorger(s).
* Door het ondertekenen van dit formulier wordt toestemming gegeven om de contributie van
bovengenoemd bank- of gironummer te incasseren.
NL20 RABO 0365 0439 66
Wil graag helpen als: O Trainer
O Leider O Kantine O Sponsor
O Anders nl……………………..
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Soort lidmaatschap: O Spelend lid O Niet spelend lid O Donateur 0 Kaderlid
Jaarcontributies:
* Kabouters: € 54,- *7 T/m 15 jaar: € 92.- * 16 t/m 18 jaar € 98,* Senioren: € 142,* Donateurs (per jaar): € 25.-- * Niet spelende leden (per jaar) € 52,* Kaderlid € 25,--

Staffelkorting: Bij 3 of meer leden (donateurs tellen niet mee) wordt vanaf het tweede lid een korting gegeven van
€4.50 per lid per seizoen.

Datum:

Handtekening:

Belangrijk: Bent u eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging? JA/NEE,
Zo ja, van welke voetbalvereniging het laatst?:……………….Welke seizoen/jaren?..........

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging, voor 1 juni van
het lopende verenigingsjaar. Leden die hunlidmaatschap na 1 juni en voor 1 augustus opzeggen zijn verplicht de
bondscontributie te betalen. Leden die hun lidmaatschap na 31 juli opzeggen zijn verplicht de volledige contributie te
betalen.
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