Ledenaanmeldingsformulier k.v. SCO
Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geslacht:

Geboortedatum:

Telefoon:
Email-adres:
Hierbij geef ik mij op als lid van de korfbalvereniging SCO in de categorie:
O Spelend-lid
O Niet spelend-lid
O Reuzenpanda's
O Kangoeroeklup

O Overige lid (steun)

Ik ontvang graag het digitale clubblad:
O Ja

O Nee

Laatste vereniging waar U lid van bent geweest:
Totaal aantal jaren lid van KNKV (korfbalverbond):
Naam ouders/verzorgers (voor leden onder 18 jaar):

(1)
(2)

De contributie wordt per kwartaal vooraf automatisch geïnd. Hiertoe dient de doorlopende machtiging ingevuld te worden.
Beëindiging van het lidmaatschap is per half jaar mogelijk. Beëindigd u uw lidmaatschap na 1 uli en voor 1 januari? Dan dient u contributie te betalen tot
januari. De bondsafdracht betaalt SCO voor de overige 2 kwartalen. Beëindigd u uw lidmaatschap na 1 januari, dan dient u het gehele seizoen contributie te
betalen. Uitzonderlijke gevallen zijn voorbehoudend aan het bestuur. Beëindiging van een lidmaatschap dient middels het invullen van een afmeldformulier te
geschieden.
Zowel het aan- als afmeldformulier dient gestuurd te worden naar de secretaris Josta Westenbroek, via mail: secretariaat@kvsco.nl of via post: Dr. Dreeslaan
10, 8471 LE Wolvega.
k.v. SCO werkt met digitale pasfoto's. U kunt deze pasfoto via de mail versturen naar de secretaris Josta Westenbroek. In het begin van het seizoen worden er
pasfoto's gemaakt per team bij Vewo Offset.
Alle leden krijgen automatisch wekelijks de wedstrijd-expres per e-mail, waarin alle benodigde informatie wordt verstrekt.

Plaats en datum:

Bondsnummer:
(wordt ingevuld door de club)

Handtekening

Doorlopende machtiging (SEPA)
Naam:
Adres:
Postcode:
Land:
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

Sportclub Oldeholtpade (k.v. SCO)
Hoofdweg 211a
8474 CG
Woonplaats: Oldeholtpade
Nederland
Incassant ID: NL91ZZZ400001400000
SCO-AI-<bondsnummer>
Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft U k.v. SCO toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportclub Oldeholtpade.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Land
IBAN
Bank Identificatie (BIC)
Plaats en datum:
Handtekening

(niet verplicht)

