Inschrijfformulier v.v. G.O.E.S.
Ondergetekende, de heer / mevrouw ………………………………………………………
Geeft zich/zijn¹ of haar dochter/zoon¹ op als lid/rustend lid¹ van onze vereniging en
verklaart het volgende:
Ik ben mij er van bewust dat aanmelden geldt voor 1 heel contributiejaar.
Een contributie jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.
Het bedanken als lid is alleen en uitsluitend mogelijk aan het einde van elk contributiejaar.
Afmelden als lid kan enkel en alleen per mail: ledenadministratie@vvgoes.nl
Ik betaal eenmalige inschrijfkosten van € 15,00 bij deze aanmelding.
Vanaf 16 jaar en ouder is het verplicht een kopie van een identiteitsbewijs mee te zenden
bij deze aanmelding.
De contributie bedraagt per jaar:
Voor leden van 19 jaar en ouder
Voor leden van 16, 17 en 18 jaar
Voor leden van 14 en 15 jaar
Voor leden van 12 en 13 jaar
Voor leden van 10 en 11 jaar
Voor leden van 8 en 9 jaar
Voor leden van 7 jaar
Voor leden van 6 jaar en jonger
Contributie voor NIET spelende leden

€ 210.00
€ 150.00
€ 140.00
€ 130.00
€ 110,00
€ 100.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 70.00

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus van ieder kalenderjaar.
Ik betaal de contributie per kwartaal/half jaar/ per jaar ¹
De sancties voor het niet (tijdig) betalen van de verplichte contributie zijn mij bekend.
Hierbij verklaar ik mij, als nieuw aan te melden lid van V.V. G.O.E.S. mij te conformeren
aan de gedragsregels van de K.N.V.B. en de voetbalvereniging V.V. G.O.E.S.
Ik ben mij bewust van de consequenties bij het niet naleven van deze regels.
¹) doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum: ---------------------------

Handtekening: -------------------------------------

U kunt het inschrijfformulier, geld en kopie legitimatiebewijs inleveren bij de
penningmeester André de Koning, Leliestraat 113, 4461 PE Goes
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Persoonsgegevens van het aan te melden lid:
Voorletter (s) en achternaam: --------------------------------------------------------- M/V
Roepnaam: ----------------------------------------- Geboortedatum -------------------------Adres --------------------------------------------------------------------------------------------Postcode en woonplaats ------------------------------------------------------------------------Geboorteplaats ------------------------------------- Nationaliteit -----------------------------Telefoonnummer ---------------------------Mobiele nummer -------------------------E-mailadres --------------------------------------------------------------------------------------Identiteitsnummer --------------------------------------- Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs¹
Datum:---------------------------- Handtekening:--------------------------------------

INCASSOMACHTIGING
Ondergetekende
Naam --------------------------------------------------------------------------------------Adres ---------------------------------------------------- Woonlaats ---------------------IBAN nummer ----------------------------------------------------------------------------verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v.G.O.E.S. om van zijn/haar
bovengenoemde IBAN rekening bedragen te doen afschrijven, die verschuldigd zijn voor
contributies en eventuele boetes van de KNVB.
Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de incassomachtiging. U kunt tot 56 dagen na
afschrijving een onterechte afschrijving herroepen door dit aan uw bank kenbaar te maken.
Uw bank zal de overschrijving dan terugboeken.
□ incasseren per kwartaal*
□ incasseren per half jaar*
□ incasseren per jaar*
Aankruisen * wat voor u van toepassing is.
DATUM: -----------------------Handtekening rekeninghouder: -----------------------------------------------------

Koninklijk goedgekeurd/Aangesloten bij de K.N.V.B. District Zuid 1 / IBAN: NL20INGB0000244488 / KvK. Middelburg nr. 22017934

