MUTATIEFORMULIER V.V. MARIAHOUT
Persoonlijke gegevens
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geboortedatum
Man / Vrouw
Postcode
Straat en huisnummer
Plaats
Emailadres
Telefoonnummer
Aanmelding
Afmelding
+19 jaar*


+19 jaar speelgerechtigd / trainen (50%)*


Veteranen


16 t/m 18 jaar*


14 t/m 15 jaar*


12 t/m 13 jaar*


10 t/m 11 jaar


8 t/m 9 jaar


6 t/m 7 jaar


0 t/m 5 jaar


Rustende leden


*Aanmelding nieuwe leden, pasfoto meesturen (vanaf junioren JO12).
**Contributie alleen middels machtiging voor automatische incasso.

Mutatie












Contributie per jaar**
€ 145
€ 72,50
€ 100
€ 125
€ 120
€ 115
€ 110
€ 105
€ 100
€ 60
€ 30

Automatische incasso
Ondergetekende machtigt V.V. Mariahout om tot schriftelijke wederopzegging de verschuldigde contributie per
seizoen en eventuele verplichtingen jegens de vereniging af te schrijven. Indien het lidmaatschap start na 1
januari dan is de helft van het contributiebedrag verschuldigd. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Naam en voorletters
Plaats
Rekening IBAN-nr
Als lid van V.V. Mariahout wordt u automatisch ook lid van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond).
V.V. Mariahout zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond.

Toestemming
Van al onze activiteiten wordt regelmatig beeldmateriaal (foto’s, video- en geluidsopnamen) gemaakt, die we
ook publiceren op onze website, social media en de Mooi Laarbeek krant. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig
mee om. Dit materiaal is met name bedoeld om de activiteiten en sfeer bij onze vereniging te delen. Hieronder
kunt u wel of geen toestemming geven dat beeldmateriaal van u of uw kind gepubliceerd wordt.
☐
☐

Ik geef toestemming voor de publicatie van beeldmateriaal waarin bovenvermeld persoon voorkomt.
Ik geef geen toestemming voor de publicatie van beeldmateriaal waarin bovenvermeld persoon
voorkomt.

Wij als vereniging hebben onze Privacy policy vindbaar gemaakt op onze website www.vvmariahout.nl .
Graag het formulier invullen en mailen naar:
ledenadministratie@vvmariahout.nl of secretaris@vvmariahout.nl
Of op de post doen naar:
Ledenadministratie V.V. Mariahout
Veghelsedijk 1
5738 RJ Mariahout
Of afgeven in:
Bestuurskamer V.V. Mariahout
Veghelsedijk 1
5738 RJ Mariahout

