Goudse Sport Vereniging
Sportlaan 585
2806 HR GOUDA
KNVB nr. BBFB57V
KVK: 29017161
www.gsv-vvv.nl
Rabobank IBAN: NL23RABO 01169.24.411

INSCHRIJFFORMULIER
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Achternaam
Voornaam
Voorletters

O man

Geslacht

O vrouw

Geboorteplaats
Geboortedatum

Nationaliteit

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Beroep
E-mail adres
Paspoort

Nr.

Rijbewijs

Nr.

ID-kaart

Nr.

Verblijfsdocument

Nr.

Soort legitimatie en nummer opgeven.

S.v.p. een kopie van het legitimatiebewijs en een recente pasfoto bijvoegen

Kruis aan om welk soort lidmaatschap het gaat:

O

Spelend lid senioren

contributie € 247,- per jaar *

O

Niet spelend lid

contributie € 137,- per jaar *

O

Donateur

contributie € 45,- per jaar

* Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- éénmalig. Dit is niet begrepen in de contributie en
is bedoeld voor de administratiekosten. Het voldoen hiervan geeft nog geen recht op
meedoen aan trainingen of wedstrijden.
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De contributie betaling vindt plaats:

O

In één keer het volledige bedrag vóór 1 oktober of

O

Per maand via automatische incasso van rekening nummer:

Kruis aan wat gewenst is en vul bij opgave voor automatische incasso het rekeningnummer in
waarvan de contributie moet worden afgeschreven. Vul daarbij ook het machtigingsformulier
in.
Bent u in de afgelopen drie jaar lid geweest van een andere vereniging?
Geef hieronder aan wat van toepassing is:

O

Nee

O

Ja bij …………………………………………………………………………..

O

gedurende de periode …………………………………………………..

In dit geval is een overschrijvingsformulier en/of een financiële
verklaring nodig

Alleen leden die dit inschrijvingsformulier op donderdagavond hebben ingeleverd bij één van
de bestuursleden worden ingedeeld. Indien er een wachtlijst is wordt u hiervan zo snel
mogelijk op de hoogte gesteld.
Opzegging lidmaatschap.
Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail aan de penningmeester te worden gedaan. Andere
vormen zoals mondeling of via via worden niet als opzegging gehonoreerd.
Vrijwilligers.
Een vereniging bestaat uit de leden. Zonder de inzet van deze leden bij verschillende
activiteiten en onderhoudswerkzaamheden zouden deze niet kunnen plaatsvinden en zouden
de contributies torenhoog zijn en niet op te brengen. Van de leden wordt hierbij dan ook een
inzet verwacht.

Datum:

Handtekening:
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Naam:

