INSCHRIJFFORMULIER
v v SCO
KNVB nr.:

Plak hier een
pasfoto of voeg
een gescande
pasfoto als
bijlage toe

Achternaam: 		 Tussenvoegsels:
Roepnaam: 		 Voorletters:
Nationaliteit: 		 Land:
Geboortedatum:		 Geboorteplaats:
Geslacht M/V:
Straatnaam:		 Huisnummer:
Postcode:		 Plaats:
Telefoon: 		 GSM:
E-mailadres:
Ik, of mijn ouder(s)/verzorger(s) (jeugdleden), ben wel/niet bereid me vrijwillig in te zetten voor vvSCO*
Beroep/vaardigheid/interesse:
Als we een beroep op u mogen doen, proberen we rekening te houden met uw interesses of vaardigheden.

In te vullen door het bestuur van vvSCO:
Inschrijfdatum: 		 Team:
Speeldag:
Opmerkingen:
De huidige contributie voor vvSCO: € 7,50 (rustend lid), € 48,- (jeugd) of € 63,- (senioren) per kwartaal. Het eenmalige
inschrijfgeld bedraagt € 12,50. Deze bedragen kunnen door het bestuur en/of de ALV worden aangepast.

Doorlopende machtiging

S E PA

Door het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan vvSCO om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van vvSCO. 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.
Iban-rekeningnr:
BIC code:
T.n.v. (blokletters):
Straat + nr***:
Plaats:
Plaats en datum:
Handtekening****:

vvSCO
Postbus 6071, 4900 HB Oosterhout
Incassant ID: NL38ZZZ402808670000
Kenmerk machtiging: contributie
Reden betaling: lidmaatschap vvSCO
Formulier inleveren bij secretaris:
Bart van Gils
Postvak in de commissiekamer of
digitaal naar: secretaris@vvsco.nl

* Doorhalen wat niet van toepassing is
**	Voor jongeren tot 18 jaar dient een ouder/verzorger het inschrijfformulier alsmede de machtiging te ondertekenen. De machtiging voor auto		 matische afschrijving is gewenst, anders wordt er € 5,- aan administratiekosten per kwartaal in rekening gebracht.
*** Alleen invullen wanneer dit afwijkt van het woonadres.
		De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 1 maand voor het eind van een kwartaal. Bij inachtneming van de opzegtermijn is contributie ver
plicht tot het einde van het lopende kwartaal.
		 Bij 16 jaar of ouder kopie legitimatie bijvoegen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
****	Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u toestemming aan vvSCO om de ingevulde gegevens digitaal te verwerken en
bewaren. Tevens geeft u toestemming voor het maken van foto’s/video’s tijdens evenementen, activiteiten en/of wedstrijden van onze
vereniging en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters en andere eigen middelen en kanalen.

