AANMELDINGSFORMULIER V.V. LEMMER
Lidmaatschap, algemene informatie
Het verenigingsjaar van v.v. Lemmer loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij aanmelding tot 1 oktober is contributie verschuldigd
over het gehele verenigingsjaar. Daarna voor het resterende verenigingsjaar. De contributie is in feite bij vooruitbetaling
verschuldigd (in termijnen is toch mogelijk) en de inning wordt verzorgd door ClubCollect. Beëindiging van het
lidmaatschap kan alleen per einde van het verenigingsjaar en dient voor 1 juni schriftelijk te worden doorgegeven aan
de ledenadministratie (ledenadministratie@vvlemmer.nl). Zonder tijdige afmelding wordt het lidmaatschap automatisch
met één seizoen verlengd.
(ALLE VELDEN INVULLEN a.u.b.)

Persoonlijke gegevens:

Geeft zich op voor/als:

Achternaam

:

O - Veldvoetbal jeugd ( tot 18 jaar )

Voorna(a)m(en)

:

O - Veldvoetbal senioren V /M (11-tal)

Adres

:

O - Veldvoetbal 30+/35+ 7-tal (vrijdagavond)

Postcode en woonplaats

:

O - Niet-spelend lid

Geslacht:

(doorhalen wat niet van toepassing is)

O - Donateur

man / vrouw

Geboren op .......... -- ………. – ……….…
Telefoonnummer(s)

:

E-mailadres

:

Heb je recent bij een andere voetbalvereniging gespeeld?
Zo ja, dan is mogelijk een overschrijving nodig. Tegenwoordig gaat overschrijven digitaal en kan tot 15 juni of in de
winterstop. Als jij je aanmeldt bij v.v. Lemmer dan zal de ledenadministrateur de overschrijving van de oude vereniging
naar v.v. Lemmer in gang zetten. Het is wel netjes om je ook af te melden bij de oude vereniging.
Weet jij jouw KNVB-lidnummer nog? (deze blijft hetzelfde maar vergemakkelijkt de overschrijving):

-

-

--------------------------Van toepassing bij aanmelding als spelend lid

Nadat het lidmaatschap door de ledenadministrateur aan jou is bevestigd per e-mail kan het zijn dat de
ledenadministrateur je vraagt om een ‘pasfoto’ digitaal aan te leveren voor de digitale spelerspas. Je kunt gewoon met
je eigen telefoon een duidelijke ‘pasfoto’ maken en deze e-mailen.

Vrijwilligerswerk
Naast contributiebetaling verwachten wij van (de ouders/verzorgers van) onze leden enige inspanning om een bijdrage
te leveren aan het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Hieronder kun je aangeven bij welke activiteiten/functie de
vereniging (al dan niet incidenteel) een beroep op je kan doen:

OOOO-

bestuur / commissie
trainer van een (jeugd)team
leider van een (jeugd)team
scheidsrechter bij wedstrijden

Sportpark Lemstervaart
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
 clubgebouw 0514-561279

OOOO-

Postbus 143
8530 AC LEMMER

terreinonderhoud
kantinedienst
schoonmaakactiviteiten
onderhoud gebouwen

O - clubacties
O - website / social media

IBAN
: NL22RABO0337001618
BIC
: RABONL2U
KvK-nummer
: 40000957
 www.vvlemmer.nl

Contributietabel, de jaarcontributie (= inclusief bijdrage kleding) voor het seizoen 2021-2022:
Senioren 11-tal
Senioren 35+ 7-tal
JO19/JO18
JO17/JO16
JO15/JO14

€ 168,00
€ 120,00
€ 132,00
€ 120,00
€ 120,00

Niet-spelend lid

€ 60,00

JO13/JO12
JO11/JO10
JO9 en <

€ 108,00
€ 108,00
€ 96,00

LET OP!




De contributie is een jaarcontributie en is feitelijk bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling in termijnen kan.
Bij aanmelding tot 1 oktober is contributie verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. Daarna voor het
resterende verenigingsjaar -> (jaarcontributie/12 x de resterende maanden t/m juni)
Bij tussentijdse opzegging is de contributie voor het volledige (resterende) voetbalseizoen verschuldigd!

Contributie–inning door CLUB COLLECT
De contributie-inning is uitbesteed aan ClubCollect. Deze organisatie int voor veel verenigingen de contributie en
heeft hier dus ruime ervaring mee. De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS, WhatsApp en/of e-mail. Door op
de ontvangen link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier kun je jouw factuur inzien,
downloaden en betalen. Hier kun je de keuze maken om de contributie in één keer te betalen per iDEAL of in
termijnen per automatische incasso. De hoeveelheid termijnen voor het betalen van de factuur kun je zelf kiezen. Voor
betaling in termijnen wordt € 0,50 per termijn in rekening gebracht door Club Collect! Dit is geen verhoogde
contributie, maar het zijn de kosten van Club Collect voor het verwerken van de betalingen.
Een deel van de persoonsgegevens van het lid en/of de ouders/verzorgers (NAW-gegevens, e-mailadres en
telefoonnummer) worden verstrekt aan ClubCollect en zijn alleen zichtbaar voor de leden- en
contributieadministrateur, voor ClubCollect en het clublid of de ouders/verzorgers. Deze verwerking is noodzakelijk
voor de verwerking van betalingsgegevens voor de inning van de verenigingscontributie. De gegevens worden veilig
opgeslagen en worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Privacybeleid
V.V. Lemmer verwerkt je persoonsgegevens voor het kunnen uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
V.V. Lemmer vraagt niet meer persoonsgegevens van jouw dan nodig is. De vereniging heeft een privacyverklaring om
je te informeren over het gebruik van en je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. De privacyverklaring is te
vinden op de website van v.v. Lemmer: http://www.vvlemmer.nl
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier gaat je een lidmaatschapsovereenkomst aan met v.v. Lemmer.
Dagtekening: …….. - …….. - 20…....

Plaats: :

Handtekening (voor jeugdleden tot 18 jaar: de ouder/verzorger):

Dit formulier volledig ingevuld en voorzien van handtekening
sturen naar of brengen bij:

of
scannen en e-mailen naar:

Ledenadministratie v.v. Lemmer
p/a Galjoot 15
8531 AP LEMMER
ledenadministratie@vvlemmer.nl

In te vullen door de ledenadministrateur:

Sportpark Lemstervaart
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
 clubgebouw 0514-561279

Postbus 143
8530 AC LEMMER

KNVB-relatienummer:

IBAN
: NL22RABO0337001618
BIC
: RABONL2U
KvK-nummer
: 40000957
 www.vvlemmer.nl

