AANMELDINGSFORMULIER Amsterdamse Honk- en Softbalvereniging OVVO
Achternaam

Datum

Roepnaam

M/V
Handtekening nieuw
lid

Adres
Postcode
Plaats

Handtekening
ouder/verzorger
(nieuwe leden
jonger dan 18 jaar)

Telefoon
E-mailadres

T/m 7 jaar (2014)

Geboortedatum
Spelend lid
Niet spelend
Eerder gespeeld

Honkbal / Softbal
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Donateur / Niet Spelend Lid
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ja / Nee

Contributiebedragen 8 tm 12 jaar (2009)
voor 2021 13 t/m 15 jaar (2006)
16 t/m 18 jaar ( 2003)
19 t/m 21 jaar (2000)

€ 110,-€ 140,-€ 160,-€ 190,-€ 220,--

Honkbal/softbal senioren vanaf
22 jaar (1999)

€ 250,--

Dubbel lid Honkbal contributie
+€ 60,-- extra

Niet spelende leden/donateur
Trainend lid jeugd
Trainend lid senioren
Niet spelend lid

Waar en wanneer

€ 50,-€ 100,-€ 65,--

Het lidmaatschap is op jaarbasis. De jaarcontributie wordt bij beëindiging van het lidmaatschap niet naar rato
teruggegeven, behoudens bijzondere redenen (door het bestuur per geval te beoordelen). Opzegging van
lidmaatschap voor het nieuwe seizoen (2022) dient te geschieden voor 31 december 2021.
Elk lid (bij jeugdleden de ouder) dat uitkomt in de KNBSB competitie verplicht zich één of meerdere vrijwilligerstaken
op zich te nemen en deze ook daadwerkelijk uit te voeren.

Doorlopende machtiging tot automatische incasso (SEPA)
Let op: zonder volledig ingevulde machtiging is het niet mogelijk lid te worden. In geval van bijzondere omstandigheden
gelieve contact op te nemen met ledenadministratie@ovvo-amsterdam.nl
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Honk- en Softbalvereniging OVVO om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven en
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Honken Softbalvereniging OVVO

IBAN rekeningnummer
BIC bankidentificatie
Ten name van
Adres
Woonplaats
Land
Datum
Handtekening

Gegevens incassant:
Honk- en Softbalvereniging
OVVO
Adres:
Radioweg 73
1098 NG Amsterdam
IncassantID:
NL66ZZZ3415361200000459630000
Kenmerk machtiging:
Incasso contributie OVVO
IBAN: NL52INGB0004505898
Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Formulier inleveren bij: Sylvia Moria, Wulp 12, 1111 WJ Diemen

