Aanmeldingsformulier lidmaatschap FCCL
Om(rijdend) lid te worden van FCCL, vult u het formulier volledig in. Bij minderjarige leden vult de ouder/verzorger
het formulier in. Bij aanmelding voegt u een kopie van een paspoort, ID-bewijs of zorgpas van het rijdend lid bij
met daarop zijn of haar geboorte datum.
Secretariaat FCCL:
info@fccl.nl,
Beukenoot 36
7261 HH Ruurlo, Nederland

Naam (rijdend) lid:
Geboorte datum (rijdend) lid:
Naam ouder/verzorger:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Mobieltel.nr.:

Email:

EHBO of BHV diploma

Ja / Nee

We kunnen de vereniging alleen ‘draaiend’ houden door inzet van vrijwilligers. De FCCL kan u benaderen met de
vraag of u zich als vrijwilliger voor de vereniging wil inzetten. We hopen dat we dan op uw inzet mogen rekenen!
De actuele contributie bedragen vindt u op onze website. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Voor het incasseren van de contributie maakt FCCL gebruik van een doorlopende SEPA machtiging. De vereniging
behoudt zich het recht om de contributie jaarlijks te verhogen, vaststelling van de contributie geschied door de
Algemene Ledenvergadering. De contributie wordt in twee gelijke termijnen in januari en juli geïncasseerd.
Van rijdende leden wordt verwacht dat ze tijdens de training en wedstrijden ons clubshirt dragen. Het clubshirt kan
worden besteld in onze webshop. Hiervoor betaal je voor het eerste shirt een eigen bijdrage van € 15,00.
Bij aanmelding voor het lidmaatschap verklaard het lid en/of de ouder/verzorger op de hoogte te zijn van de
geldende reglementen en akkoord te gaan met de privacyverklaring van de FCCL. De reglementen en
privacyverklaring zijn te vinden op de website van de FCCL.
Doorlopende SEPA machtiging
De contributie wordt geïncasseerd door Fietscross club Lichtenvoorde. Ons
incassant-ID is NL13ZZZ401033100000. Als kenmerk voor de machtiging word
uw Lidmaatschap nummer gebruikt. Dit nummer wordt na acceptatie van uw
lidmaatschap door FCCL toegekend.

Factuuradres & contributie
penningmeester@fccl.nl
IBAN: NL87RABO0336141998
K.v.K 40103310

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Fietscross club Lichtenvoorde om doorlopend
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fietscross
club Lichtenvoorde. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
IBAN

Te name van

Plaats

Handtekening (bij minderjarige door ouder/verzorger)

Datum
FCCL aanmeldformulier V08052018

