Aanmeldingsformulier
Voetbalvereniging FC LEO Leens
Kamer van Koophandel nr: 40024061
Bankrelatie: NL35 RABO 0335 2104 73
Secretariaat: Strengstraat 2, 9965 PL Leens
www.fcleo.com
Ledenadministratie: M. Mulder – Rietemastraat 27 - 9965 RS Leens.
Tel: 0595 57 1096 mobiel 06 11 607 167- email: ledenadministratie@fcleo.com

Naam

: ………………………………………………………. M/ V *

Voornaam(en)

: ……………………………………………………………….

Adres

: ……………………………………………………………….

Postcode

: ……………………Woonplaats: …………………………

Identificatie

: Rijbewijs/ Paspoort/ ID-kaart * Nr.:……………………..

Geboortedatum

: ……………………Geb. Plaats:……………………

Telefoonnummer

: …………………………Mobiel: 06 - …………………….

E-mailadres

: ……………………………………………………………….

Bankrekeningnummer: …………………………………………………………….
Gaat akkoord met automatische incasso.

Per maand/ per kwartaal
(S.v.p. doorstrepen waar u niet voor kiest)

Veld Senioren

Veld Junioren/Pupillen

Kabouters

Zaalvoetbal

Graag aanvinken wat van toepassing is.

Voor contributie, opzeggen lidmaatschap en adreswijziging, zie bijlage aanmeldingsformulier.
Met het inleveren van dit formulier ook een originele pasfoto aanleveren + € 2,75 t.b.v. een
spelerspas. Dit geldt voor alle veldspelers van de D-pupillen of vanaf 11 jaar.

Ondergetekende verklaart hierbij bekend te zijn met de reglementaire bepalingen ten
aanzien van de aanmelding/ opzegging van het lidmaatschap.
Plaats……………………………….

Datum……………………….

Handtekening nieuw lid:

Handtekening ouder/voogd/begeleider
(Bij jeugdleden)

…………………………………….

……………………………….

U wordt verzocht dit formulier, samen met een kopie van de ID-kaart / paspoort
of rijbewijs, in te leveren op bovengenoemd adres van de ledenadministratie.

Leens, september 2018

Bijlage Aanmeldingsformulier

Tenue van de vereniging:
Oranje shirt met zwarte broek en zwarte kousen met oranje boord. Het tenue wordt
voor elk lid door de vereniging beschikbaar gesteld.
Contributie
Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. De contributiebedragen staan vermeld
per jaar:
Senioren
Onder 19 t/m onder 15
Onder 13 t/m onder 9
Onder 7
Kabouters

:€
::::-

176,00
114,00
107,00
47,00
25,00

Donateurs
Vrienden van FC LEO

::-

12,00
50,00

35 +
Zaalvoetbal

:€
:-

24,00
93,00

Contributie uitsluitend d.m.v. automatisch incasso. U kunt de vereniging machtigen
door dit aan te geven op het aanmeldformulier. Automatische incasso iedere eerste
week van de eerste maand van ieder kwartaal of, afhankelijk van de keuze, aan het
eind van iedere maand. Elk spelend lid betaald per seizoen € 10,-- wasgeld. Dit
bedrag is bij de contributie inbegrepen en wordt niet apart vermeld.
Kortingen:
-

Voetballende leden krijgen een korting van 50% indien ze deel uit maken van
het kader;
Bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie.

Tussentijdse aanmeldingen/ afmeldingen:
Aanmelding tussen 1 juli en 1 okt
: ¾ van de jaarcontributie
Aanmelding tussen 1 okt. en 1 jan.
: ½ van de jaarcontributie
Aanmelding tussen 1 jan. en 1 apr
: ¼ van de jaarcontributie
Voor aanmelding na 1 april geldt dat contributie geldt vanaf 1 juli.
Bij afmeldingen tijdens het lopende seizoen wordt de volledige jaarcontributie in
rekening gebracht.
Afmeldingen lidmaatschap en adreswijzigingen
Afmelden kan niet via de trainer of de leider, maar uitsluitend schriftelijk via de ledenadministratie. Ook adreswijzigingen graag schriftelijk via de ledenadministratie (zie
formulier op de website fcleo.com)

Leens, september 2018

