Aanmeldings-/Wijzigingsformulier K.V. Futura
Naam
:
Voorletters
Roepnaam
:
Geslacht
Geboortedatum
:
Straat en huisnummer :
Postcode
Woonplaats
:
Telefoonnummer
Mobielnummer
:
Beroep / opleiding
:
E-mail
:
(Bij personen jonger dan 18 jaar onderstaande graag invullen)
Naam ouder/verzorger(s)
:
Tel. ouder/verzorger(s)
:
Beroep ouder/verzorger(s) :

- Op welke vereniging? :_______________________________________________
:
:
:
:

- Op welke datum heeft u uw laatste wedstrijd gespeeld? : ____________________
- Heeft u uw financiële verplichtingen tegenover deze vereniging voldaan?
 ja  nee
Ondertekening:
Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Datum:

Handtekening:

Handtekening ouder / verzorger:

____________

__________________

__________________________

(Bij personen jonger dan 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers ook te tekenen).

Meldt zich aan als: / Wijzigt zijn aanmelding in:
 Spelend lid
 Veld
 Zaal
 Beide
 Niet-spelend lid
 Kangoeroe lid*
 Recreant
 Donateur
Contributie bedragen Seizoen 2015-2016
Senioren:
Senioren veld:
Niet spelend:
Donateur:
Junioren:
Aspiranten:
Pupillen:
Kangoeroe:

€
€
€
€
€
€
€
€

-

277,00
176,00
109,00
61,00
223,00
169,00
140,00
52,00

**Wijzigingen voorbehouden conform verenigingsjaar en datum van aanmelding.

Leden die enkel gedurende de zaal- of veldcompetitie spelen betalen 60%
van het jaarbedrag.
Bij opzegging van het lidmaatschap is contributie verschuldigd tot het einde
van het lopende verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni).
Opzegging van het lidmaatschap of donateurschap per het eerstvolgende
verenigingsjaar kan tot uiterlijk 1 mei van het lopende verenigingsjaar.
Spelende leden dienen tevens 2 pasfoto’s in te leveren (dit geld niet voor
Kangoeroes).

Dit formulier en pasfoto’s (indien van toepassing) inleveren bij/sturen
naar: Ledenadministratie KVFutura,
Groenelaan 150 2675 RT Honselersdijk
Betaling van de contributie vindt jaarlijks( s.v.p. aankruisen);


in 10 termijnen plaats op 29 augustus t/m mei (niet voor donateurs).

Deze bedragen zullen worden geïnd via automatische incasso***
(zie voor de voorwaarden inzake contributie en automatisch incasso eveneens onze
website; http://www.kvfutura.nl/index.php/vereniging/contributie)
Toestemming automatische incasso:
Wij verzoeken u onderstaand uw bankgegevens in te vullen en een handtekening te
plaatsen voor uw akkoord om de contributie/betaling van uw rekening af te schrijven.
Rekeningnummer

Aanvullende informatie nieuw lid:

: ________________________________________________

Naam rekeninghouder : ________________________________________________

- Bent u reeds eerder lid geweest van een korfbalvereniging?
 ja (ga verder)  nee (ga naar ondertekening)

Handtekening voor akkoord: _____________________________________________

