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Datum inschrijving

Aanmeldingsformulier V.V.MADJOE

Achternaam
Voornaam
Voorletters

Geslacht

Man
Vrouw

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Telefoon mobiel
E-mail
Geboortedatum
Competitiespelen

Ja

Nee

Vorige vereniging
Lidnummer bij vorige
vereniging (op je spelerspas)
Pasfoto

Voor welke
vrijwilligerstaken mogen
we je benaderen

als je competitie gaat spelen lever dan ook een pasfoto
in
Kantinedienst
Vrijwilliger Hemelvaarttoernooi
Commissielid (tc/jeugd/sponsor/kantine/redactie
clubblad*)

Onderhoud Sprong
Scheidsrechter
BHV-er/EHBO-er*
Anders nl:
* doorstrepen wat niet van toepassing is

Lever dit formulier samen met het machtigingsformulier (pagina 2) in bij:
Annemarie Roelofsen, ledenadministratie
Onder Zeil 36
1602 HZ Enkhuizen
Tel: 0228 - 316 692
ledenadministratie@vvmadjoe.nl

of

Jolanda Lucas, penningmeester
Vissersdijk 29
1601 LM Enkhuizen
Tel: 0228 – 315131
penningmeester@vvmadjoe.nl

Als je competitie gaat spelen lever dan ook je pasfoto en/of je spelerskaart in.
Madjoe aanmelding en machtiging 2013
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Machtiging doorlopende SEPA incasso Volleybalvereniging MADJOE

Incassant
Naam incassant

Volleybalvereniging Madjoe

Adres

Gerard Brandtweg 10

Postcode en woonplaats

1602 LA Enkhuizen

Incassant ID

NL27MDJ406247540000

Kenmerk machtiging*
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• VV Madjoe doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens contributies, trainingsbijdrage, kledingvergoeding, boetes en
overige bijdragen;
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van VV Madjoe.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassogegevens
Incassering in één termijn
Incassering in twee termijnen
Naam Lid
Naam rekeninghouder
Adres rekeninghouder
Postcode en woonplaats
Email rekeninghouder
(voor toesturen incassofactuur)

Rekeningnummer (IBAN)
Indien het saldo bij automatische incasso ontoereikend is en het totaal te betalen bedrag niet binnen
de daarvoor gestelde datum is bijgeschreven op de bankrekening van Madjoe, wordt € 7,50 aan
extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor automatische incasso is de uiterste
betaaltermijn het einde van de maand waarin de incasso plaatsvindt.

Ondertekening
Plaats

Datum retour *

Datum
Verwerkt *
Handtekening

* In te vullen door de penningmeester
Madjoe aanmelding en machtiging 2013

