
 

AANMELDING LIDMAATSCHAP V.V. WARDY 
 

Persoonlijke gegevens 
Geslacht               : man / vrouw 

Voornaam   : …………………………………….................................................. 

Achternaam   : …………………………………….................................................. 

Adres    : …………………………………….................................................. 

Postcode   : ………………………….…   Woonplaats: …..……………….……..………… 

Telefoonnummer  : …………………………………….................................................. 

E-mailadres   : …………………………………….................................................. 

Geboortedatum  : …………………………………….................................................. 

Soort legitimatiebewijs  : …………………………………….................................................. 

Nummer legitimatiebewijs  : ………………………….…   Geldig tot: ……..……………….……..………… 

Aanmelding voor  :  Veld     Zaal     Veld + Zaal     Niet-spelend 
 
Doorlopende machtiging 
Naam   : V.V. Wardy   Adres: De Boppeslach 1 
Postcode  : 9172 MH     Woonplaats: FERWERT 
Land   : Nederland   Incassant ID: NL44ZZZ400027560000 
Kenmerk machtiging : Contributie  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. Wardy om doorlopende incasso-opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Contributie en uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V. Wardy. 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. 

 
Naam     : ……………………………………................................................. 

Adres    : ……………………………………................................................. 

Postcode   : …………………………… Woonplaats: ….……………….……..…………… 

Rekeningnummer (IBAN) : ……………………………………................................................. 

Contributie   : Senioren veld of zaal: € 15,- per maand (€ 180,- per jaar) 
       Senioren veld + zaal: € 21,50 per maand (€ 258,- per jaar) 
       Junioren: € 8,50 per maand (€ 102,- per jaar) 
       Niet-spelend: € 8,50 per maand (€ 102,- per jaar) 
Voorwaarden: 
- Het lidmaatschap geldt voor een volledig voetbalseizoen (= 1 juli t/m 30 juni) en moet derhalve voor 1 juni 

worden opgezegd. Bij opzegging na deze datum blijft u het lopende voetbalseizoen nog lid. Het lidmaatschap 
kan tussentijds alleen bij onvoorziene omstandigheden (verhuizing, medische reden etc.) worden opgezegd.  

- Het contributiebedrag wordt maandelijks afgeschreven. 
- Het contributiebedrag wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. 
- Vanaf het 3e (en volgend) jeugdlid uit hetzelfde gezin bedraagt de contributie € 5,- per maand. 
- Bij leden onder de 18 jaar, moet de ouder/verzorger ondertekenen. 

 

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden.       

Plaats    : …………………………… Datum: …..…………….………………..…………… 

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

Dit formulier graag ingevuld en ondertekend inleveren bij  
v.v. Wardy Ledenadministratie, P/a De Wynacker 8, 9172 RC  FERWERT. 


