Sportvereniging Wieringerwaard
Adres: Sportlaan 54, 1766 JR Wieringerwaard (NL) Incassant ID: NL27ZZZ406351330000 KvK 40635133

Aanmeldingsformulier en doorlopende SEPA incasso:
Naam:
Roepnaam:
Geboortedatum: ….-…..-……
M/V
Telefoonnr:
Straat en huisnr:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Indien de persoon nog geen 18 jaar is,
wordt hij/zij vertegenwoordigd door:
Naam:
Geboortedatum:
Bepaal uw betaaltermijn 1 termijn
(oktober)
Kruis aan:
Voetbal
Handbal
-

-

-

Vanaf D-pupillen (10 jaar) voetbal en alle
leeftijden bij handbal pasfoto t.b.v. spelerspas
bijvoegen
Voornaam:
IBAN-banknr:
2 termijnen
(oktober en januari)

Reglement:
Inschrijven vindt plaats door het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap kan schriftelijk worden
beëindigd, uiterlijk 2 maanden voor einde van het verenigingsjaar. Uiterste opzegtermijn: 1
april
Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende jaar.
De contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Op ww.svwieringerwaard.nl
leest u de actuele bedragen.
Door ondertekening van dit formulier, machtigt u tot wederopzegging SV Wieringerwaard
doorlopend om de verschuldigde contributie in 1 termijn of in 2 termijnen af te schrijven van
bovengenoemd IBAN-nummer.
U kunt het afgeschreven contributiebedrag binnen 56 dagen probleemloos via uw bank laten
terugboeken. Neem hiervoor in voorkomende gevallen contact op met uw bank.
Bij langdurige blessures, zwangerschap of ziekte beslist het bestuur over eventuele
opschorting van de contributiebetaling. Aanvragen schriftelijk aan het bestuur.
Spelgerechtigde leden verbinden zich aan het volgen van de trainingen en deel te nemen aan
de door de NHV en KNVB uitgeschreven wedstrijden
Actuele wedstrijdinformatie en planning kunt u vinden op de website.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar en daarnaast de wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden,
dienen bij toerbeurt te helpen bij inzameling van oud papier en of kantine diensten te draaien.
Ouders worden bij toerbeurt ingedeeld voor het rijden naar uitwedstrijden. Het schema hiertoe
wordt gepubliceerd in de "Roodbroek" en op de website.
Verklaring
Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud van bovenstaand
reglement en zich te houden aan de daarin genoemde voorwaarden.
................................(plaats)....................(datum)...........................handtekening…………………

