
 
 
Versie: juni 2021 
Onderwerp: Aanmeldingsformulier nieuw lid 

Correspondentie-adres vv Pekelder Boys 
Tilstraat H41 
9663 TC Nieuwe Pekela 
 
Rekeningnummer Rabobank: NL19 RABO 0105175455 
Incassant ID NL63ZZZ400375410000 

 
 
 
Geacht nieuw lid, 
 
Via het invullen, ondertekenen en opsturen van bijgaand formulier kunt u zich 
Aanmelden als lid van voetbalvereniging Pekelder Boys. 
 
Belangrijke informatie: 
Middels dit formulier kunt u ons tevens machtigen om de halfjaarlijkse contributie middels euro 
incasso te innen. Na ondertekening kan deze machtiging deel uit van de overeenkomst(en) tussen u 
en v.v. Pekelder Boys. Door ondertekening verklaart ondergetekende dat:  

 Hij/zij bevoegd is de overeenkomst inzake de euro incasso aan te gaan;  
 De door hem/haar opgegeven rekening voldoende saldo bevat;  
 De door hem/haar vermelde gegevens op dit formulier correct zijn. 

 
Stuur een kopie van dit formulier naar: 
vv Pekelder Boys  
Tilstraat H 41  
9663 TC Nieuwe Pekela 
 
Of: ledenadministratie@vvpekelderboys.nl 
 
Contributie per halfjaar bedraagt (peildatum 01-08-2021) 

Senioren € 54,-- per halfjaar 
Passieve leden € 39,-- per halfjaar 
Jeugdleden tot 18 jaar € 33,-- per halfjaar 

 
De contributie zal na ontvangst van uw machtiging halfjaarlijks worden afgeschreven van de door u 
opgegeven rekening. De afschrijving zal plaatsvinden omtrent: 

Seizoen: Periode: Afschrijving: 
1e halfjaar 01-01…30-06 april 
2e halfjaar 01-07…31-12 oktober 

 

Indien u geen machtiging tot euro incasso wenst of kunt afgeven, zal aan u per halfjaar een nota 
worden verstuurd. Het contributiebedrag zal worden verhoogd met € 2,50 administratiekosten. NB:  

Uw lidmaatschap kunt u alleen per halfjaar (1e halfjaar voor 01-12 voorafgaand en 2e halfjaar voor 
01-06 lopend seizoen) schriftelijk opzeggen. 
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Let op! Alle velden moeten correct ingevuld zijn. 

Gegevens nieuw lid 

Naam:     ....................................................................     

Geboortedatum:     ….…---….…---…….…….     

Geboorteplaats:     ....................................................................     

Adres:     ....................................................................     

Postcode & woonplaats: ....................................................................     

Telefoonnummer:     ....................................................................     

E-mailadres:         ....................................................................         

 

IBAN rekeningnummer          

Automatische euro incassering van    NL ....................................................................     
Het volgende rekeningnummer IBAN):    
     
     
     
     
     

Hierbij machtigt u v.v. Pekelder Boys tot doorlopende   
euro incasso van de verschuldigde halfjaarlijkse 
contributie.  Deze euro incasso wordt van kracht met de 
ondertekening van dit formulier door een 
ondertekeningbevoegde.     

     

Ondertekening                   

Naam rekeninghouder:     ...................................................................     

E-mailadres:     ....................................................................     

Plaats:     ....................................................................     

Datum:   ....................................................................  

Handtekening:    ..................................................................    
     


