
  www.kvmidfryslan.nl 

AANMELDFORMULIER K.V. MID-FRYSLÂN 2020-2021 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Achternaam:  Adres:  

Voorletters:  Postcode:  

Roepnaam:  Woonplaats:  

Geslacht:  Email:  

Geboortedatum:  Telefoon:  

VOORWAARDEN EN HUISHOUDELIJKE REGELS  

- Het lidmaatschap duurt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. 
- Opzeggingen dienen uiterlijk voor 1 april schriftelijk of via mail ingediend worden bij het secretariaat van onze 

vereniging. Bij te laat opzeggen wordt nog voor één volledig seizoen contributie in rekening gesteld. 
- Contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering en aan het begin van het seizoen middels een brief/e-

mailbericht medegedeeld aan de leden. Voor spelende leden geldt een kledingbijdrage van €10,- per jaar. 
- De incasso van de jaarcontributie inclusief kledinggeld verloopt in 4 termijnen en wordt geïnd in oktober, 

december, februari en april.  
- Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan dat u op de hoogte bent van onze Statuten, Huishoudelijk 

reglement, Gedragsregels en onze Privacy verklaring. Deze zijn te vinden op onze site. 

CONTRIBUTIEBEDRAGEN 2020-2021 

 
jaarcontributie periodebedrag  

 
jaarcontributie periodebedrag  

kangoeroes € 48,00 € 12,00 senioren € 271,00 € 67,75 

pupillen  € 121,80 € 30,45 senioren selectie  € 309,80 € 77,45 

aspiranten  € 147,00 € 36,75 trainingslid  € 65,00 € 16,25 

junioren € 193,20 € 48,30 niet-spelend lid € 65,00 € 16,25 

DOORLOPENDE MACHTIGING (SEPA)  

 
K.V. MID-FRYSLAN IBAN   NL 76 RABO 0125941935  
DE KOFFE 19 - 9001 GW  GROU INCASSANT ID NL09ZZZ011154290000 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 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 K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard. Als u het 
niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Naam en voorletters rekeninghouder:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Bankrekeningnummer IBAN:  

Datum …………………………………………… Handtekening ……………………………………………….. 

 
 
Het ondertekende formulier + digitale pasfoto kunt u mailen naar ledenadministratie@kvmidfryslan.nl  
of schriftelijk inleveren bij een van de secretariaten: 
Akkrum:  Klaas Hallema, De Seame 16;  Grou:  Irene Atema, De Koffe 19;  
Reduzum:  Karin Bakker, mr Gorterstrjitte 23;  Warten:  Sjieuwke Span, Oosterburen 3 


