AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP AVC Heracles 2017-2018
Opgericht 3 mei 1903 Landskampioen 1927 & 1941
In te leveren bij: Ledenadministratie
Afgeven in de kantine, versturen per post: Postbus 248, 7600 AE, Almelo
of gescand per mail naar: ledenadministratie@avcheracles.nl
Aanmelden als lid
Gegevens nieuwe lid:
Achternaam

_____________________________________________________________________________

Voornamen volledig

_____________________________________________________________________________

Roepnaam

______________________________

Straat + Huisnummer

_____________________________________________________________________________

Geboortedatum ______________________________

Postcode + Woonplaats _____________________________________________________________________________
Telefoon

______________________________

Mobiel: _____________________________________

E-mail (in blokletters)

_____________________________________________________________________________

Paspoort/Identiteitskaart (doorhalen wat niet van toepassing is)
Geslacht

Nummer _____________________________

Man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Het lidmaatschap is voor een heel jaar met automatische verlenging.
Meldt zich aan voor (aankruisen wat van toepassing is)
O Veldvoetbal
O team _____________
O Zaalvoetbal
O Niet spelend lid
Heeft u reeds eerder gevoetbald? O ja

O 65+
O Trainer

O Vrijwilliger
O Leider

O nee

Vereniging _____________________________

elftal ___________ van ____________ t/m ________________

Contributie.
Ondergetekende machtigt hierbij AVC Heracles om tot wederopzegging de verschuldigde inschrijfkosten, contributie en eventuele
boetebedragen automatisch van onderstaand IBAN-nummer af te schrijven. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat de
contributie verschuldigd is voor een volledig verenigingsjaar (dit loopt van 1 juli t/m 30 juni van enig jaar). De contributiebedragen vindt
u op de volgende bladzijde. De contributie kan worden aangepast door meerderheid van stemmen op de Algemene
Ledenvergadering. De contributie zal in 5 termijnen worden geïnd te weten in augustus, september, oktober, november en
december.
Bepalingen m.b.t. verkrijgen van het lidmaatschap
•
het lidmaatschap van AVC Heracles gaat in op de datum zoals die is vermeld op de bevestiging die u wordt
toegezonden als uw aanvraag is verwerkt
•
De plicht tot contributie betaling gaat in, in de maand, waarin men het lidmaatschap verkrijgt.
•
Het verenigingsjaar loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
•
Voor de betaling van de inschrijfkosten, contributie en eventuele boetes heeft u middels ondertekening van dit
aanmeldformulier een machtiging afgegeven.
Nevenactiviteiten?
Voetbal is bij AVC Heracles het belangrijkst. Daarnaast moet de club bestuurd worden en worden er binnen de vereniging
extra activiteiten voor de jeugd maar ook voor de oudere leden, georganiseerd. Tevens worden er onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden verricht. Al deze extra activiteiten worden in zijn geheel door vrijwilligers gedaan. Daarom
proberen we op zoveel mogelijk plaatsen (ouders van) leden in te zetten. Van de ouders verwachten we dat zij meedraaien in
een rijrooster naar uitwedstrijden van het betreffende team. Verder verwachten we dat u ook op ander gebied uw steentje
bijdraagt binnen de vereniging. Op de volgende pagina staan een aantal makkelijk op te pakken taken.
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Kruis s.v.p. één of meerdere blokjes aan en U zult binnenkort benaderd worden door de vrijwilligers-coördinator.
Ik (nieuw lid of ouder van nieuw jeugdlid) ben beschikbaar voor de volgende taken:
◻ helpen in de schoonmaakploeg (2x per jaar)

◻ leider van een (jeugd)team

◻ helpen met het klussenteam (op aanvraag)

◻ scheidsrechter

◻ lid worden van één van de commissies

◻ EHBO

◻ bardienst draaien

◻ iets anders, namelijk:

◻ training geven

_____________________

Contributie.
Per jaar op basis van leeftijd, peildatum 1 januari.
Senioren

Junioren
Pupillen

Spelend
Zaalvoetbal
Spelend + Zaalvoetbal
7x7
7 x 7 en spelend
JO19 JO18
JO17 JO16
JO15 JO14
JO13 JO12
JO11 JO10
JO9 JO8
JO7

Niet-spelende leden
Donateurs
65+

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

294,00
209,00
355,00
127,00
329,00
224,00
196,00
183,00
167,00
154,00
140,00
95,00
67,00
40,00
57,00

Eénmalige inschrijfkosten nieuwe leden sr./zv + junioren
€ 17,00
Eénmalige inschrijfkosten nieuwe leden pupillen
€ 9,00
Contributie korting gezinnen;
10% korting voor iedereen binnen één gezin, op één adres wonend en 3 x allemaal betalend lid.
20% korting voor iedereen binnen één gezin, op één adres wonend en 4 x allemaal betalend lid.
Meer informatie vindt u op www.avcheracles.nl
Door het plaatsen van uw handtekening op dit aanmeldformulierformulier gaat u akkoord met het plaatsen van foto’s op onder meer de
AVC Heracles website, facebook of Instagram die worden gemaakt tijdens wedstrijden, trainingen etc. Indien u dit NIET wenst, kunt u
dit hieronder aanvinken.
O Ik geef geen toestemming tot plaatsing van foto’s

Ondertekening
Door ondertekening gaat u akkoord met de op dit formulier genoemde voorwaarden.
Naam rekeninghouder: ____________________________________ IBAN: ________________________
Handtekening*: ________________________

Datum: ____________________ Plaats: ____________

* Voor leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van de ouders/verzorgers verplicht
Naam ouder/verzorger: ______________________________________________________________
Handtekening: ______________________________________________________________________
Datum: _______________________________________ Plaats: ______________________________
Pagina 2 van 2

