Afmeldingsformulier
Ondergetekende zegt bij deze het lidmaatschap op van voetbalvereniging Festilent volgens
de voorwaarden van de vereniging.

ACHTERNAAM

:

VOORNAMEN (voluit):
ROEPNAAM

:

GESLACHT

MAN

ADRES

:

POSTCODE

:

VROUW

WOONPLAATS:

GEBOORTEDATUM :
NATIONALITEIT

:

TELEFOONNUMMER:
MOBILE TELEFOONNR:
E-MAILADRES

:

LIDMAATSCHAP STOPT MET INGANG VAN :
TYPE LIDMAATSCHAP:

speler / leider / trainer / steunend lid / bestuur*

* doorhalen wat niet van toepassing is

INTREKKING MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Ondergetekende:
Naam

:…………………………………………………………………………

Adres

:…………………………………………………………………………

Postcode / Woonplaats

:……………………………………………………….

Trekt hierbij de machtiging aan voetbalvereniging Festilent om de jaarlijks verschuldigde
contributie van zijn / haar rekening af te schrijven in.

bank- of girorekening
Datum

:………………………………………………….

:…………………….Handtekening:…………………………..

Afmeldingsformulier
Aanvraagformulier lidmaatschap voetbalvereniging Festilent

Afmeldingsformulier:
Om af te melden als lid van onze vereniging moet u de achterzijde van dit formulier
volledig invullen en de intrekking van de automatische incasso van de contributie
ondertekenen.
Afmelddatum:
Een lidmaatschap kan op ieder moment opgezegd worden. Deelname aan
wedstrijden is slechts mogelijk voor actieve leden – spelers. Een lidmaatschap loopt
van juli tot en met juni van enig jaar (seizoen). Indien het lidmaatschap in de loop van
het seizoen stopt, wordt de teruggave van de contributie mede op basis van het
aantal resterende maanden bepaald.
Beëindiging lidmaatschap:
het lidmaatschap moet schriftelijk opgezegd worden bij de ledenadministratie.
Beëindiging gedurende het seizoen kan leiden tot gedeeltelijke terugbetaling van de
reeds betaalde contributie.
Contributie:
De contributiebedragen worden jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering
vastgesteld. De contributiebedragen zijn geïndexeerd. In het contributiebedrag is
voor de actieve spelers een bijdrage opgenomen voor het wassen van de tenues.
Wet bescherming persoonsgegevens:
De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden ten
behoeve van commerciële - niet aan de KNVB - gerelateerde – doeleinden.
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen de gegevens wel
verstrekt worden aan leden, begunstigers, diens wettelijke vertegenwoordigers en
gemachtigden en voorts iedereen die in verband met de administratie en normale
activiteiten van de vereniging de gegevens nodig heeft

