printdat: 1-4-2019 19:30

O

Ik word lid van SV Zwolle per

-

- 20

Voorletters:

lid nr

Legitimatie:

Achternaam:

rijbewijs / paspoort / ID-kaart

(omcircelen)

met nummer:

Roepnaam:

BSN nr:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Postcode:

O Man

Straatnaam:

06-

Mobiel (1) :

O Vrouw

Nationaliteit:

Huisnr:

Plaats:

Email 1:

Tel (2):

Email 2:
het emailadres kan u gebruiken voor de app voetbal.nl (uitslagen/vrijwilligerswerk)

O U machtigt SV Zwolle om het contributiebedrag per kwartaal vooraf te incasseren van: (begin jul=jul tm sep; begin okt= okt tm dec; enz)
Uw Bankrek nr IBAN:

BIC:

(zo mogelijk)

Deze rekening staat op naam van:
Handtekening rekeninghouder:
SVZWOLLE IBAN: NL06RABO0160703921 + BIC : RABONL2U

Keuzemogelijkheid:
CONTRIBUTIEOVERZICHT seizoen 2018/19 *
Categorie
kwartaal jaar

Ik ben de laatste 3 jaar bij een andere vereniging ingeschreven geweest?

tm 5 jaar

€ 25,00 € 100,00

6 tm 13 jaar

€ 45,00 € 180,00

incl wedstrijdtenue

14 tm 18 jaar

€ 50,00 € 200,00

incl wedstrijdtenue

> 19 jaar

€ 62,50 € 250,00

incl wedstrijdtenue

* Per jan 2019 zal de contributie aangepast worden (alg. ledenvergadering)

O NEE
O JA ->

Naam vereniging :
Datum afmelding bij deze vereniging:

O Ik ben eerder lid geweest van SV Zwolle, omstreeks:

APARTE LID VORMEN
Het is mogelijk om lid van onze vereniging te zijn, terwijl u geen wedstrijden voor de KNVB speelt.
Als dit op u van toespassing is, wilt u dan uw keuze aankruisen.
Voor vragen kunt u mailen naar: ledenadministratie@svzwolle.nl
O U gaat niet trainen en geen knvb wedstrijden spelen (d)

per jaar
€ 50,00

O U gaat wel trainen maar geen knvb wedstrijden spelen (c)
O U gaat 7 tegen 7 spelen in een 35+ of 45+ team
O U gaat wel trainen, u krijgt wel een spelerspas, u mag max 3 knvb wedstrijden per seizoen spelen. (b)
Wanneer dit eind van het seizoen 4 of 5 blijkt te zijn -> € 150,- bij 6 of meer -> € 250-

€ 100,00
€ 150,00
€ 130,00

Sportlink is leidend in deze

O U wordt trainer of leider tbv Sportlink digitaal wedstrijdformulier
O Anders nl:

€ 0,00

hiervoor handtekening bestuurslid vereist

Enkele opmerkingen:
Wanneer u tijdens een seizoen (1 juli tm 30 juni) u lidmaatschap opzegt, blijft u de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.
De reden hiervoor is, is dat de kosten aan de KNVB voor een geheel voetbalseizoen door SV Zwolle moeten worden betaald.
Ieder spelend lid (of ouder/verzorger) dient vrijwilligerswerk te doen. Info kan u krijgen via verenigingsmanager@svzwolle.nl
bijvoorbeeld 3 kantinediensten ad 5uur per dienst.
wanneer u geen vrijwilligerswerkzaamheden doet wordt er € 75,- van uw rekening geincasseerd.

handtekening bestuur
+naam

OVERIGE VERZOEKEN MBT LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE

Zijn er medische gegevens / andere bijzonderheden die wij moeten weten:

O Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen per
O Ik wil mijn lidmaatschap wijzigen per
O anders namelijk:

O Nee

-

- 20
- 20

O Ja, namelijk:

(hieronder invullen)

HANDTEKENING
In ontvangst genomen door:

(onder 18 jaar van voogd of ouder)

SVP VOLLEDIG INVULLEN. Controleer svp uw email en telefoonnr: Wij kunnen u dan altijd bereiken bij onduidelijkheid!
SCAN OF MAAK EEN FOTO VAN DIT FORMULIER EN MAIL DIT NAAR LEDENADMINISTRATIE@SVZWOLLE.NL
OF
GEEF DIT FORMULIER AF OP DE CLUB (Hyacinthstraat 66 te Zwolle) Voorkeur: maandagavond vanaf 19:30
Alleen in te vullen door ledenadministratie

pasfoto

spelerspas

overschrijving

sportlink

vrijwilliger

team ingedeeld

contributie

