Aanmeldingsformulier (2020-2021)
Formulier inleveren
bij het secretariaat:
Carola Bijen
Leeuwerikstraat 15
7491 CR Delden
T: 074-8526906 E: secretaris@dkvzwartwit.nl

D.K.V. Zwart-Wit
Incassant-ID:
NL02ZZZ400736500000
IBAN: NL87 RABO 0313 3549 52
KvK: 40073650

1. Gegevens
Naam:

…………………………

Straat +
huisnr:

Voorletters:

………………. M

Postcode:

Roepnaam:

……………………….... Plaats:

V

Geboortedatum: …………………………
E-mail:

…………………………

…………………………
…………………………
…………………………

Telefoon:

…………………………

Mobiel:

…………………………

Ik meld mij hierbij aan als lid van de Deldense Korfbalvereniging Zwart-Wit in de
categorie:
Spelend lid
Niet-spelend lid
Steunend lid
•

Eventuele opzeggingen uitsluitend schriftelijk bij de secretaris vóór 30 juni. Bij tussentijdse opzeggingen
zullen de verplichtingen tot aan het eind van het seizoen (30 juni) moeten worden voldaan.

2. Contributies * (per maand)
Welpen: t/m 5 jaar
€ 8,85
Pupillen: 6 t/m 11 jaar
€ 10,90
Aspiranten: 12 t/m 15 jaar
€ 10,90
Junioren: 16 t/m 18 jaar
€ 15,10

Senioren: Vanaf 19 jaar
Senioren: Voltijd studerend**
Niet-spelende leden
Steunende leden (vanaf)

€ 19,40
€ 15,10
€ 8,40
€ 2,45

* Contributies kunnen tijdens de algemene ledenvergadering worden aangepast. Peildatum leeftijd is 1 januari.
Contributie is inclusief bijdrage kledingplan (t/m de aspiranten: €1,50, junioren/senioren: €2,00 p/m). Kleding
hoeft hierdoor niet zelf te worden aangeschaft, maar wordt beschikbaar gesteld door Zwart-Wit. Daarnaast
wordt hier een eenmalig bedrag van €15,- voor gevraagd, waarvoor onderstaande machtiging wordt getekend.
** Studerende senioren dienen elk seizoen vóór 30 juni bij het secretariaat aan te geven dat ze onder deze
categorie vallen. Na een jaar vervalt deze aanmelding automatisch.

3. Doorlopende machtiging tot automatische incasso (SEPA)
Hierbij machtigt ondergetekende de penningmeester van D.K.V. Zwart-Wit
Maandelijks
Per kwartaal
Per jaar
de contributie af te schrijven van rekeningnr. (IBAN) …………………..………………
Tevens machtigt ondergetekende de penningmeester van D.K.V. Zwart Wit om
eenmalig de bijdrage voor het kledingplan van € 15,- (zegge: vijftien euro) af te
schrijven van bovenstaand rekeningnummer (alleen in geval van spelend lid).
Kenmerk machtiging:…………………………………… (in te vullen door de vereniging)
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

4. Toestemming gebruik naam en foto op website, Facebook en clubblad
Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van mijn naam en foto op de website,
social media en clubblad van Zwart-Wit (doorstrepen wat niet van toepassing is).
NB. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken.

5. Ondertekening (bij leden onder 18 jaar door ouders/verzorgers)
Naam:……………………………………..
Datum: ……………………………………

Plaats:……………………………………..
Handtekening:…………………………….

