Inschrijfformulier nieuwe leden SEH

Welkom bij voetbalvereniging SEH
Wij zijn blij dat wij je mogen verwelkomen als nieuw lid van SEH. Om nieuwe leden
aan te melden, hebben wij enkele gegevens van je nodig. Graag willen wij je vragen het
onderstaande in te vullen en te retourneren aan :
Dick van Lohuizen, Haneweg 19, 8181 RZ Heerde (0578-695190). E-mail: ledenadministratie@vvseh.nl
Voorletters: ...................... Naam: ...................................................................... man/vrouw
Achternaam: ...................................................................... Geboortedatum: ......................................................................
Adres:

......................................................................

Postcode: ...................................................................... Woonplaats: ......................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................... Mobiel nummer: ......................................................................
Email adres: ......................................................................
Door lid te worden van de club verplicht je je om vrijwilligerswerk te doen. Dat kunnen verschillende taken zijn (zie onder). Het gaat om vrijwilligerswerk voor tenminste vier dagdelen per jaar. De
taken van jeugdleden tot en met de C-jeugd worden door één van de ouders gedaan. Vanaf de Bjeugd voer je zelf een taak uit.
Wil je dit niet, of ben je niet in staat om vrijwilligerswerk te doen, dan betaal je op jaarbasis € 50,=
aan extra contributie. Nieuwe spelende leden zijn het eerste jaar vrijgesteld van vrijwilligerswerk.
O

O

Voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak ben ik geïnteresseerd in:
O

Leider van een team

O

Scheidsrechter

O

Trainer van een jeugdteam

O

Helpen in de kantine

O

Onderhoudsklussen

O

Schoonmaken

O

Lid van een commissie

O

Anders, te weten ........................................................................................

Ik ben niet in de gelegenheid een vrijwilligerstaak voor mijn rekening te nemen.
Ik verzoek de penningmeester € 50,- extra aan contributie te innen (jaarbedrag)
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De contributie voor het lidmaatschap van SEH is verschillend per leeftijdscategorie en wordt dus bepaald door de door jou ingevulde geboortedatum.
-

Minipup (jonger dan 6 jaar): € 15,00 per kwartaal

-

Jeugd van 6 tot 12 jaar:

€ 27,50 per kwartaal

-

Jeugd van 12 tot 16 jaar:

€ 30,00 per kwartaal

-

Jeugd van 16 tot 18 jaar:

€ 33,00 per kwartaal

-

Senioren:

€ 46,00 per kwartaal

-

Veteranen:

€ 40,00 per kwartaal (geen toeslag voor leaseplan)

-

Niet-spelende leden:

€ 15,00 per kwartaal (idem)

-

Donateurs:

€ 12,00 per kwartaal (idem)

Deze bedragen zijn inclusief
de toeslag voor het leaseplan
voor het wedstrijdtenue.

Hiermee verleent ondergetekende toestemming om de ingevulde gegevens op te nemen in
Sportlink. Dit programma wordt gebruikt ter ondersteuning van het wedstrijdsecretariaat, de
ledenadministratie en de incasso van de contributie. SEH verwerkt persoonsgegevens conform het
privacybeleid. De tekst hiervan is te vinden op de website.

(handtekening)

(handtekening ouder/verzorger)

Bedankt voor het invullen.

Met sportieve groet,
SEH
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Machtigingsformulier (voor spelers tot 18 jaar te ondertekenen door ouders).
Naam incassant

: Voetbalvereniging SEH

Adres incassant

: Terpweg 1b

Postcode en woonplaats incassant

: 8181 NK Heerde

Land incassant

: Nederland

Kenmerk machtiging

: Lidnummer KNVB

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
–

Voetbalvereniging SEH om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven;

–

uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig
de opdracht van voetbalvereniging SEH

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Vraag uw bank
naar de voorwaarden. Vragen of opmerkingen over afboekingen kunt u per e-mail richten aan
penningmeester@vvseh.nl.

Naam en voorletters

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

IBAN(rekeningnummer)

:

Plaats en datum:

Handtekening:
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