Aanmeldingsformulier Sportvereniging “Zenderen Vooruit”

Secretariaat Tennis

ledenadministratie@tennis.zenderenvooruit.nl

Secretariaat Handbal

geralda.brus@ziggo.nl

Secretariaat Voetbal

secretaris@voetbal.zenderenvooruit.nl

Bankrelatie:

Rabobank Midden Twente

Rekeningnummer:

NL 57 RABO 030.94.00.996

Achternaam en voorletters
Roepnaam

M/V

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum
Email adres
Telefoonnummer

Mobiele nummer

Aanmeldingsdatum
In geval van nood bellen

Telefoonnummer

IBAN rekeningnummer

Hierbij meld ik me aan als lid van sportvereniging Zenderen Vooruit bij onderstaande afdeling(en) en hierbij machtig ik ZV om met ingang van het tijdstip van
aanmelden tot wederopzegging de verschuldigde contributie per kwartaal af te schrijven van bovengenoemde rekening. De actuele contributiegelden staan
vermeld op www.zenderenvooruit.nl
Voetbal

o Ik wil alleen deelnemen aan de trainingen
o Ik wil zowel aan de wedstrijden als aan de trainingen deelnemen

Handbal

o Ik wil alleen deelnemen aan de trainingen
o Ik wil zowel aan de wedstrijden als aan de trainingen deelnemen

Tennis

o Ik wil toegang tot de tennisvelden krijgen (sleutelborg bedraagt €20,-)
o Ik ben/word ivm KNLTB lidmaatschap gast-lid bij:

o Smash Borne
o Racketcentrum Borne

NB. Inning van deze contributie verloopt via betreffende vereniging

Ik geef te kennen er van op de hoogte te zijn dat:
1. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie van jouw Afdeling voor het eind van het contributiejaar en met een opzegtermijn van 1
maand
2. Wanneer je het lidmaatschap stopt in de loop van het contributiejaar, de contributie over het gehele jaar betaald dient te worden
3. Je geacht wordt je als (ouder van een) lid van de vereniging beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van diensten ten behoeve van de vereniging, zoals het draaien van
kantinediensten, het schoonmaken van kleedkamers, het draaien van zaaldiensten, het wassen van shirts en het meerijden naar uitwedstrijden. Er is een mogelijkheid tot het
afkopen van deze verplichting, door per contributiejaar een bedrag van € 150,- te betalen aan Sportvereniging Zenderen Vooruit. Mocht je hier gebruik van willen maken, maak dit
dan kenbaar bij het secretariaat van de betreffende afdeling. Meer informatie over de afkoopregeling kun je bekijken op www.zenderenvooruit.nl
4. Alle leden geacht worden zich te houden aan het reglement van Sportvereniging Zenderen Vooruit

*** Ik ga WEL / NIET akkoord met de privacy policy
Deze is te vinden op www.zenderenvooruit.nl/algemeen/privacy-policy-zenderen-vooruit
Handtekening:

Dit formulier kun je gescand mailen naar het secretariaat van de desbetreffende afdeling

Bij jeugdleden tot 18 jaar
Handtekening ouder:

