Voetbalvereniging “Sportclub Brummen“
Sportpark “De Hazenberg“
Ledenadministratie
Marianne te Velthuis
Narcisstraat 6
6971 AW Brummen
tel. 0575-563954
E-mail: Ledenadministratie@sportclubbrummen.nl
Iban-nummer: NL12ABNA0412466945

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
in 2012

Aanmelding bij Sportclub Brummen
Met deze aanmelding geef ik mij op als: _____________________________________
van “Sportclub Brummen”.
maak een keuze

Als lid verbindt hij/zij zich de reglementaire verplichtingen stipt na te leven en zich als waardig lid van de vereniging te gedragen. Tevens is hij/zij
verplicht om, bij (uitsluitend schriftelijke) opzegging van het lidmaatschap, de contributie te voldoen tot het einde van het lopende verenigingsjaar
(van 1 juli t/m 30 juni).

Hij/zij was het laatst lid van de voetbalvereniging:

_____________________________________ (indien van toepassing).

Zijn/haar laatste bindende wedstrijd speelde hij/zij op:

_____________________________________ (indien van toepassing).

Achternaam:

_____________________________________ Roepnaam:

Geboortedatum:

_____________________________________

Adres:

_____________________________________

Postcode:

_____________________________________ Woonplaats:

Telefoon:

_____________________________________ Donatiebedrag:

E-mailadres:

_____________________________________

______________________________ Voorletters: _________

Man

Vrouw

______________________________
€____________ (vanaf €22,- per jaar)

Datum aanmelding: _____________________________________
(indien jonger dan 16 jaar, dient dit formulier door de ouders of verzorgers te worden ingevuld)

Contributies:
Senioren 18 jaar en ouder

Per kwartaal:

Per halfjaar

€ 48,-

€ 89,-

Per jaar:
€ 172,-

Kledingfonds (verplicht voor senioren 18 jaar en ouder)

€ 25,-

Senioren 35+

€ 90,-

Junioren 12 - 18 jaar

€ 37,-

€ 68,-

€ 129,-

Pupillen 6 - 12 jaar

€ 30,-

€ 55,-

€ 104,-

Pupillen t/m 5 jaar

€ 20,-

€ 38,-

€ 70,-

€ 20,-

€ 35,-

Kledingfonds (jeugdleden)
Rustend lid

,-

€ 15
€ 65,-

Dameslid (niet actief spelend)

€ 22,-

Donateur

€

Brummen Beweegt

€ 22,50

€ 45,-

(vanaf €22,- per jaar)

€ 90,-

Brummen, augustus 2018

(aankruisen wat van toepassing is).

Hierbij machtig ik Sportclub Brummen om de contributie af te schrijven van mijn Iban-nummer.
Naam:

_____________________________________ (in blokletters)

Iban-nummer:

_____________________________________

Sportclub Brummen wil op een veilige manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens.
Lees hiervoor de Privacyverklaring op onze website.
maak een keuze
Ik ga: _____________________________________ met het plaatsen van foto’s zoals is omschreven in
het Portretrecht in de Privacyverklaring.

Vrijwilligerswerk Sportclub Brummen
Sportclub Brummen is een vereniging die niet zonder vrijwilligers kan. En vele handen maken nu eenmaal het werk voor alle vrijwilligers wat lichter.
En het is leuk en dankbaar om te doen! Wordt u (of uw kinderen) lid van Sportclub Brummen, dan verwachten wij ook uw bijdrage in het
vrijwilligerswerk bij onze vereniging.

Uw keuze voor vrijwilligerswerk bij Sportclub Brummen kunt u hieronder aangeven.
En op basis van uw keuze wordt er met u contact opgenomen over de invulling ervan.

Mijn voorkeur voor vrijwilligerswerk bij Sportclub Brummen gaat uit naar: _____________________________________
maak een keuze
Anders namelijk: _____________________________________

