AANMELDINGSFORMULIER
Welkom.
Voor het aanmelden bij onze voetbalvereniging is het
belangrijk dat u alle gegevens volledig invult. Het
lidmaatschap geldt voor een heel seizoen, lopende van 1
augustus tot en met 31 juli en wordt zonder opzegging
automatisch elk jaar verlengd. Opzeggen kan uitsluitend
schriftelijk en dient te gebeuren voor 31 mei. Bij opzeggen na 31 mei
bent u de contributie over het hele volgende seizoen verschuldigd.

Achternaam

:

…………………………………..……..……………. Voorletters:

……..…………………….

Adres

:

………………………………………..………………………….……………………………………………

Postcode

:

…………..……….… Woonplaats:

Telefoonnummer

:

………………………………………………………….……………….……………………………………

E-mail adres

:

.....................................................................................................................

Geboortedatum

:

…….... – …….... – ………..………….

………….……..………………….………………………..

Uw lidmaatschap betreft
□

Spelend lid veld

□ zaterdag

□ zondag

Contributiebijdrage

€ 240,-

Contributiebijdrage

€ 184,-

Contributiebijdrage

€ 120,-

team……………….(indien bekend)
□

Spelend lid zaal

□

35+ team

□

45+ team

Contributiebijdrage

€ 120,-

□

Niet spelend lid

Contributiebijdrage

€ 112,-

□

Donateur

Contributiebijdrage

€ 60,-

team……………….(indien bekend)

Overschrijving
Heeft u de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging gevoetbald?
□ Nee
□ Ja, bij (naam vereniging) …….……………….……………………….…….Plaats……………………………….

Contributie
De contributie loopt via een automatische incasso. Een andere betaalwijze kan alleen met instemming van de
penningmeester. Contributie bent u verschuldigd voor het gehele of resterend gedeelte van het seizoen,
ongeacht de eventuele datum van opzegging van het lidmaatschap. Indien de contributie niet tijdig wordt
voldaan zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening.
Volgende bladzijde

Doorlopende SEPA machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
 de Enschedese Football Club Prinses Wilhelmina (incassant-ID NL54ZZZ400743220000) om doorlopend
incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake
contributie en/of andere verschuldigde bedragen en
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Enschede Football Club Prinses Wilhelmina.
Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassering*:

□ per jaar (sept.)

□ in 4 termijnen (sept. / nov. / jan. / mrt.)

Rekeningnummer (IBAN):
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

*) De frequentie waarmee geïncasseerd wordt, kan door de incassant aangepast worden. Het totaal
verschuldigde bedrag op jaarbasis blijft daarbij uiteraard gelijk.

Privacyverklaring
Door het invullen en insturen van dit aanmeldingsformulier geeft u de EFC PW 1885 toestemming om uw
persoonsgegevens te gebruiken.
Deze persoonsgegevens zullen echter uitsluitend gebruikt worden voor doelen die samenhangen met het doel
van de vereniging EFC PW 1885.
De verwerking van uw persoonsgegevens door de EFC PW 1885 gebeurt altijd in overeenstemming met ons
privacy-beleid. Dat kunt u lezen op onze website.
Door het invullen en insturen van dit aanmeldingsformulier geeft u de EFC PW 1885 toestemming om uw
gegevens te gebruiken voor de toezending van nieuwsbrieven en andere, verenigingsgerichte informatie.

Datum: ………... – …….….. – …………….……….

Bezoekadres EFC PW 1885
Tiemeister 9
7541 WG Enschede

Handtekening : ……………………..….…………………………………….

Postadres EFC PW 1885
Steenbeltweg 55
7523 VZ Enschede

