
Sportvereniging TYNAARLO                                    Aanmeld- en Machtiging formulier 
 
Afdeling:  Voetbal                           Lid m.i.v.: ____-____-_________ 
___________________________________________________________________________ 
                              Betaling contributie via 

Lidnummer : __________(niet invullen)                        machtiging aan S.V.T. door: 

 
Naam + Vl. : ______________________ Naam + Vl. : ________________________ 
 
Voornamen : ______________________ Adres : ________________________ 
 
Geb. Datum : ______________________ Plaats : ________________________ 
 
Adres : ______________________ Telefoon nr. : ________________________ 
 
Postcode : ______________________ IBAN banknr.    : ______________________(1) 
 
Woonplaats : ______________________ Clubblad : Ja / Nee / Heeft al 
 
Ook lid afd. : ______________________ Handtekening : _______________________* 
 
E-mail adres   : ______________________   (evt. ouders) 
 
Indien 16 jaar of ouder: 
ID soort     : Paspoort / Rijbewijs / ID-kaart     ID nummer       : ________________________  
 
Indien Girorekening hier tenaamstelling invullen:_________________________________(1) 
 
 *  Ik machtig hierbij S.V.T. om de contributie per maand van mijn rekening in te houden. 

Dit gedeelte inleveren bij: Gerco Brands Zwarteweg 1 9482 TR Tynaarlo 
Indien ouder dan 10 jaar en niet in het bezit van een KNVB spelerspas graag pasfoto bijvoegen 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
Contributieberekening: 
 
1e sport:          Voetbal/Gymnastiek/Handbal/Wandelen/Volleybal 
 
Jeugdleden tot 10 jaar  €  9,50  per maand 

Jeugdleden van 10 tot 16 jaar  €  10,50  per maand 

Seniorleden vanaf 16 jaar  €  13,50  per maand 

Leden van de afdeling Voetbal betalen maandelijks € 1,00 extra voor het Kledingfonds. 

Seniorleden betalen daarnaast maandelijks € 2,00 wasgeld. 

 

Voor elke extra sport  Voetbal/Gymnastiek/Handbal/Wandelen/Volleybal 

Jeugdleden tot 16 jaar   €  3,50  per maand 

Seniorleden vanaf 16 jaar   €  4,75  per maand 

Turnen en Streetdance worden niet aangemerkt als 2e sport 

 

Clubblad voor leden per huisadres   €  1,25  per maand 

(Bent u donateur voor € 15,00 per jaar dan ontvangt u automatisch het clubblad) 

Betalingen gaan uitsluitend via incasso. Genoemde bedragen zijn inclusief de jaarlijkse Bondscontributie. 

  

Bankrekeningnummer S.V.T.:  NL97 RABO 0366534343  

   

Voor inlichtingen over de contributieregeling kunt u contact opnemen met de penningmeester van S.V.T.: 

Andries van der Hoek,  De Kampen 3,  9482 RE  Tynaarlo,  : 0592-542590.  Andriesis@home.nl 

mailto:Andriesis@home.nl

