Machtiging – Doorlopend/periodiek Sportclub Erica
Naam
Adres
Postcode/plaats
Incassant ID

SEPA

Sportclub Erica
Kalffstraat 84
7887 AJ ERICA
NL71ZZZ400453820000

Met deze machtiging geeft u toestemming aan Sportclub Erica doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en overige
periodiek bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Sportclub Erica.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Achternaam:
Roepnaam:
Voorletters:
Geslacht: m/v
Adres:
Postcode/plaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Legitimatie (vanaf 14 jaar): Soort
Nummer:
Telefoon vast:
Mobiel:
E-mail:
Categorie*: veld/ zaal/ vrijwilliger incl. seizoenkaart/ vrijwilliger excl. seizoenkaart/ steunend lid/ 7 x 7/ partner van
Inzake lidmaatschap
Rekeningnummer (IBAN):
Betaling automatisch per:

O maand

O kwartaal

O halfjaar

O jaar

Voor gezinnen met een minimum inkomen is het mogelijk een aanvraag te doen bij Stichting Leergeld Emmen voor een
bijdrage in de contributiekosten. Voor meer informatie kijk op www.leergeld.nl/locaties/emmen of bel met 06-27289980.
Ook via de Participatiewebshop van de gemeente Emmen, www.participatiewebshop.emmen.nl, is betaling mogelijk.

Plaats en datum

Handtekening

Wilt u lid worden van de Supportersvereniging van Sportclub Erica dan kunt u zich hierbij opgeven.
De contributie bedraagt € 10,-- per seizoen en wordt samen met de contributie geïncasseerd,
betaalt u niet automatisch dan ontvangt u een nota.
Ik word wel / geen* lid van de Supportersvereniging.
*omcirkelen wat van toepassing is.
Dit formulier inleveren bij Han Wellen, Kerklaan 6a, 7887 AV te Erica

Contributie Sportclub Erica
Erica, juni 2017
Aan de leden van de voetbalvereniging Sportclub Erica.
Hierbij het overzicht van de contributie voor het seizoen 2017/2018. Deze bedragen gelden vanaf
1 juli 2017.
Te betalen contributie (per maand) en bondscontributie (per jaar):
Contributie per maand
Bondscontributie per jaar
Euro’s
Euro’s
Senioren geboren voor 01-01-1999
16,33
9,89
A-junioren geboren in 1999 of 2000
14,16
7,84
B-junioren geboren in 2001 of 2002
13,16
7,84
C-junioren geboren in 2003 of 2004
12,66
7,84
D-pupillen geboren in 2005 of 2006
11,12
7,33
E-pupillen geboren in 2007 of 2008
11,12
7,33
F-pupillen geboren in 2009, 2010 of 2011
10,62
7,33
Mini-pupillen
5,00 (betalen alleen contributie)
7 tegen 7
5,50
9,89
De contributie per maand is inclusief € 1,00 kledinggeld, inclusief € 1,00 voor financiering van het
kunstgrasveld, inclusief € 1,00 voorziening onderhoud gebouwen en inclusief bondscontributie.
Voor de ledenpas (vanaf de D pupillen) is € 2,55 extra contributie verschuldigd bij eerste aanmaak en
vervanging. De kosten voor vervanging spelerspas na verlies zijn € 5,50.
-

Leiders en vrijwilligers met een seizoenkaart betalen € 34,80 per seizoen.
Senioren die deelnemen aan de veldcompetitie en daarnaast zaalvoetbal spelen betalen
€ 10,00 contributie extra per maand en € 2,00 bondscontributie extra per seizoen.
Senioren die alleen zaalvoetbal spelen betalen € 10,00 contributie per maand en € 9,89
bondscontributie per seizoen.
Leden die alleen zaalvoetbal spelen ontvangen geen ledenkaart en hebben geen vrije
toegang bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal.
Een steunend lid betaald € 72,00 per seizoen.
Partner van speler/vrijwilliger € 36,50

De leden die de contributie niet automatisch betalen ontvangen hiervoor een nota.
Rekeningnummer (IBAN) Sportclub Erica: NL02RABO0317601784.
Indien spelende leden om niet acceptabele redenen het lidmaatschap gedurende het seizoen
opzeggen is men wel het gehele seizoen contributie verschuldigd.

