Inschrijf- en machtigingsformulier
contributie en kleding
•
•
•
•
•
•
•

Het lidmaatschap van de vereniging kan alleen worden aangegaan voor een periode van
inschrijving tot het einde van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 juni t/m 31 mei van het volgend jaar.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, steeds met 1 jaar.
Opzeggingen moeten schriftelijk - vóór 30 april - bij de ledenadministratie ingeleverd worden.
Bij tussentijdse opzegging is men voor de rest van het seizoen (t/m 31 mei) contributie verschuldigdals overig lid. Tussentijds is het
mogelijk van ledencategorie te wisselen.
Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso en vindt vier keer per jaar plaats.
Minderjarige leden kunnen uitsluitend als lid worden ingeschreven door één van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
Competitie spelende leden moeten bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afschrijven bij hun wedstrijdsecretaris.

De contributiebedragen per kwartaal voor het seizoen 2020-2021 zijn als volgt:
Senioren
€ 68,30
Zaalleden (sen.) € 51,05
Veldleden (sen.) € 41,35
A-jeugd
€ 51,05
B- t/m F-jeugd
€ 41,35
Kangoeroes
€ 20,30
Niet spelend met kaart
€ 33,75
Fitgroep
€ 34,60
Overige leden
€ 26,85
Alle spelende leden ontvangen van de vereniging een wedstrijdshirt en betalen daar € 10,00 kledinggeld per seizoen voor.
Voor overige kleding dient het lid zelf zorg te dragen. Deze is te koop via de webshop, te vinden op onze website, menu item “Vereniging”.
Voor aanmelding kunt u dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, inleveren bij de ledenadministratie:
Pauline Koedijk - Achterveld 42 - 3645 HP Vinkeveen - tel. 0297 262617 - ledenadministratie@de-vinken.nl
Achternaam en voorletters nieuw lid:

Man /Vrouw

Roepnaam:
Straat:
PC en Woonplaats:

Telefoon (thuis):

E-mail:

Telefoon (mobiel):

Geboortedatum:
Datum van inschrijving:

Ingangsdatum lidmaatschap:

Ledencategorie:

Veld en/of zaal:

Rekeningnummer IBAN:

Op naam van:

□

Ik stem in met de statuten, reglementen en het privacy beleid van korfbalvereniging De Vinken
(te vinden op www.de-vinken.nl onder het menu-item ”Vereniging”).

De Vinken maakt foto’s en filmpjes van verenigingsactiviteiten voor gebruik in de nieuwsbrief en het gedrukte magazine, op de website
en sociale media van de vereniging. Dat betreft teamfoto’s, foto’s van wedstrijden en overzichtsfoto’s van activiteiten. Ook stuurt De
Vinken persberichten met foto’s van kampioenschappen en activiteiten naar lokale media. Voor alle media worden afbeeldingen
zorgvuldig gekozen, op sociale media worden geen individuele foto’s en namen gepubliceerd. Graag vragen wij hiervoor uw toestemming.

□

Ik ga akkoord met het publiceren van beelden van verenigingsactiviteiten voor communicatiedoeleinden van De Vinken waarop
ik te zien ben.

Handtekening:
(indien minderjarig van de ouder/verzorger)
Automatische betaling
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Korfbalvereniging De Vinken om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie (4x per seizoen) en kleedgeld (1x per seizoen)
(alleen bij spelende leden) en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Korfbalvereniging De Vinken. Als u het niet eens bent met een 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 incassant: Korfbalvereniging De Vinken te Vinkeveen
Incassant ID: NL97ZZZ404768830000

