
Het formulier inleveren bij:     Sportclub Westervoort, Brouwerslaan 7, 6931 AC   Westervoort       versie nov. 2019 

 

 

 

 

 
 

 Ben je 16 jaar of ouder?                               KOPIE van paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs bijvoegen 

 Wil je gebruik maken van de GelrePas      lever dan kopie van een geldige GelrePas in_____________  
__ 

 

Achternaam ___________________________________    Tussenvoegsel _______________ Roepnaam ______________________    Voorletters ________   

  

Straat           __________________________________________________________________________              Huisnummer __________________________ 

 

Postcode      __________  _______                  Woonplaats   ____________________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum   _____  -  _____ -  _________         Man    Vrouw                Telefoonnummer __________ - _________________________________  

 

Mobiel Nummer  06  -  ___________________________________    E-mailadres ______________________________________ @ ____________________ 
 

 

Keuze (aankruisen)   Spelend lid  Trainingslid  Begunstiger  Werkend lid                   

 

Indien spelend lid, bent u           wel /    niet     lid of lid geweest bij een andere voetbalvereniging, indien wel, bij: 

 

Naam vereniging _________________________________________________    Relatienummer KNVB  ___________________________________________ 

 

 

Machtiging - Hierbij geef ik toestemming om het contributiebedrag voor het lidmaatschap van Sportclub Westervoort van mijn rekening af te schrijven.  

                             De rekeninghoud(st)er gaat akkoord met wijziging van het bedrag bij een contributieverhoging/verlaging door de Algemene Ledenvergadering               

                             van Sportclub Westervoort en is akkoord met het automatisch innen van verschuldigde boete, door de KNVB opgelegd.  
 

Naam rekeninghoud(st)er ________________________________________________  en/of  _____________________________________________________ 

 

IBAN-nummer  NL____     ________    ________     ________     ____           voorbeeld:   NL44  RABO  0123  4567  89 

  

Datum van invullen      ______  -  ______  -  ___________            Handtekening rekeninghoud(st)er_____________________________________________   

  

Gegevens rekeninghouder(ster) indien dit afwijkt van het adres van het lid 

 

Straat           ____________________________________________________________  Huisnummer  _______                         Postcode      __________  _______     

 

Woonplaats   __________________________________________________________   Telefoonnummer __________ - ________________________________ 

 

Mobiel nummer  06  -  ___________________________________    E-mailadres ______________________________________ @ _____________________ 
  

 

Gewenste betaalfrequentie aangeven                             = Aankruisen wat van toepassing is 

     Contributie (lid)    Kwartaal      Halfjaar      Jaar  Inleggeld (éénmalig) 

 Champions League (4 t/m 6 jaar)  € 38,60  €   76,50  € 151,30 € 5,00 

 Pupil (7 t/m 12 jaar)         € 46,10  €   91,20  € 180,50 € 5,00 

 Junior (13 t/m 18 jaar)       € 52,00  € 102,90  € 203,70 € 5,00  

 G-trainingslid    € 23,80  €   47,10  €   93,20 Geen 

 G-team Senior    € 38,60  €   76,50  € 151,30 € 5,00 

 Senior (vanaf 19 jaar)    € 63,90  € 126,50  € 250,30 € 5,00 

 Trainingslid    € 23,80  €   47,10  €   93,20 Geen 

 Werkend lid / Begunstiger    € 14,90  €   29,40  €   58,20 Geen 

 GelrePas (alleen invullen indien van toepassing)       GelrePas nummer _________________________ 

Bij opzegging voor 1 september ben je de contributie tot 1 september verschuldigd.  Vanaf 1 september tot 1 januari ben je de contributie      

tot 1 januari van dat seizoen verschuldigd. Vanaf 1 januari ben je de contributie tot 1 juli van dat seizoen verschuldigd 
 

Interne Info (bijvoorbeeld teamindeling):                                                                                               Gezien door: Jeugd of Seniorencommissie    wel /    niet 

Aanmeldingsformulier 

Sportclub Westervoort 

 


