Inschrijfformulier
voetbalvereniging Quintus
Door dit inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren wordt men lid van V.V. QUINTUS.
Voor de ledenadministratie en de KNVB zijn de volgende gegevens nodig:
Voorletters + achternaam ………………………………………………………………………….
Roepnaam

.………………….geboorte datum……………………………...............................

Adres ………………………………………………………………………………………………...
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer

………………………………………………………………………….

.……………………………mob:……….……………………………............

Emailadres ……………………………………………………eerder lid geweest van ................
In geval van jeugdleden t/m de JO19:
mob. nr. vader …………………………………mob.nr. moeder……………………………......
Emailadres vader/moeder ………………………………………………………………………….
Dit volledig ingevulde inschrijfformulier inclusief het inschrijfgeld (6,00 euro voor
jeugdleden en 8,00 euro voor senioren) opsturen of inleveren bij Patricia van Ruijven,
Gasthuiswei 12, 2295 MV in Kwintsheul.
Daarnaast een digitale pasfoto opsturen naar ep@vanruijvenpaprika.nl .
Het lidmaatschap van V.V. Quintus verplicht zowel de senioren, de JO19- en JO17spelers als wel de ouders van de JO15 t/m JO7-spelers tot het verrichten van
vrijwilligerswerk.Hieronder kunt u aangeven voor welke taak u kunt worden ingezet:
o bardienst (weekend of incidenteel door de week). Dit is dus niet de verplichte
bardienst per team, waarvoor wij alle teams indelen!
o zaterdagdienst in de bestuurskamer (o.a. ontvangen van gastverenigingen)
o scheidsrechter
o hulptrainer bij jeugdteams
o klusjesman/vrouw
o bestuursfunctie, zoals coördinator jeugdafdeling
o schoonmakenwerkzaamheden (m.n. keuken van de kantine)
o diverse commissies
o ________________________________________________
Naam + handtekening (bij jeugdleden handtekening ouder/verzorger)

Voor de inning van de contributie kunt u bij voorkeur Quintus een machtiging
verstrekken. Deze machtiging vindt u hierna.
In het kader van de AVG heeft V.V. Quintus een Privacyverklaring opgesteld waarvoor
verwezen wordt naar de website: www.quintus-voetbal.nl

Doorlopende machtiging algemeen
Ondergetekende machtigt Voetbalvereniging Quintus met bankrekeningnummer
NL27RABO0126504350 om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven inzake

“Contributie Voetbalvereniging Quintus”
Naam

: _________________________________________________

Ouder/verzorger van

(indien van toepassing) :______________________________

Adres

: _________________________________________________

Postcode en woonplaats : _________________________________________________
Telefoonnummer

: _________________________________________________

Bankrekeningnummer

: ____________________

Postrekeningnummer

:____________________

Datum: _______________________ Handtekening: _____________________________

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot
terugboeking worden ingediend bij uw bank.
Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan:

Penningmeester voetbalvereniging Quintus
Magnolia 9
2671 NW Naaldwijk

Met vriendelijke groet,
Tim Zwinkels, penningmeester V.V. Quintus

Secretariaat:
Grutto 1f
2295 PR Kwintsheul
Rabobank: 12.65.04.350

REGLEMENT BEHOREND
BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER
VAN VOETBALVERENIGING
QUINTUS
Door ondertekening van het inschrijfformulier van voetbalvereniging gaat het lid akkoord
met het uitvoeren van vrijwilligerstaken, hetzij:
-

de door hem/haar aangekruiste vrijwilligerstaak;

-

de door Voetbalvereniging Quintus incidenteel aan te wijzen werkzaamheden, zoals
het 1 á 2 keer per seizoen fluiten van wedstrijden vanaf de afdeling JO13.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ieder lid dient aan het begin van het seizoen de contributie te voldoen. Wanneer een
machtiging is afgegeven voor automatische incasso, wordt het bedrag aan het begin van
het seizoen van uw rekening afgeschreven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe leden dienen per ommegaande de contributie te betalen na ontvangst van de
factuur en welkomstbrief, tenzij een machtiging is afgegeven voor automatische incasso.
In dat geval wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, maar de afschrijving
van de contributie storneert, zullen wij € 25 administratiekosten in rekening brengen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leden, die langere tijd niet in staat zijn te spelen en/of trainen ingeval van een langdurige
blessure of buitenlandse stage, dienen het volledige contributiebedrag te voldoen. Er
wordt in geen geval contributie gerestitueerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leden, die zich niet tijdig (vóór 31 mei voor het nieuwe seizoen) afmelden, dienen € 35,00
te voldoen voor verenigings- en administratiekosten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

