AANMELDINGSFORMULIER
LIDMAATSCHAP vv BEW
Ledensecretariaat:
Klaas Schaap
Wilderapels 1
8381 CH Vledder
0521-382400
ledenadministratie@vvbew.nl

Clubgebouw:
Middenweg 11E, Vledder
tel. (0521) 382140

KvK Meppel: 040045519
Rabobank: NL14 RABO 0365 8578 07
Incassant ID: NL51ZZZ400455190000

Kenmerk machtiging:
(wordt later door BEW toegekend, zie hieronder)

Aanmeldingsdatum
Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Geboortedatum (indien ouder dan 11 jaar tevens pasfoto inleveren tbv spelerspas)
Telefoonnummer
E-mailadres

Doorlopende machtiging
Vanwege de introductie van SEPA bij banken is BEW verplicht de leden te informeren over haar incassoopdrachten. De jaarlijkse contributie wordt automatisch geïncasseerd. De hoogte ervan wordt ieder jaar in de
Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De incasso vindt normaliter eind oktober plaats. Voor sommige
leden geldt dat een incasso wordt uitgevoerd voor het innen van een boete die door de KNVB is opgelegd
(gele of rode kaart). Dit gebeurt 2 maal, namelijk halverwege het seizoen (december) en aan het eind van het
seizoen (juni). Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BEW om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van BEW. Na inlevering en verwerking van de
machtiging door het ledensecretariaat ontvangt u een email van BEW met daarin het ingevulde kenmerk van
de machtiging en de datum waarop het bedrag voor de eerste keer zal worden afgeschreven.
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 (bankrekeningnummer)
Ten name van
Handtekening
De machtiging vervalt bij opzegging van het lidmaatschap. Opzeggen voor het volgende
seizoen dient vóór 1 juni van het lopende seizoen te geschieden.
Tevens verklaar ik met het aangaan van dit lidmaatschap akkoord te zijn met met het door BEW
opgestelde Privacy Statement. Deze is te vinden op https://www.vvbew.nl/diversen/downloads
Een vereniging als BEW is bij het uitvoeren van alle activiteiten sterk afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat we als vereniging kunnen blijven bestaan
vragen we u welke activiteit u als vrijwilliger voor de vereniging wil doen.
Kantinedienst

Training jeugd

Schoonmaakdienst kantine

Scheidsrechter

Leiding jeugd

Anders, namelijk

