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Geacht Fit Boys lid, 

 

Bijgevoegd tref je een inschrijvingsformulier aan, die tevens dient als machtigingskaart voor 

automatische incasso. 

 

Pas wanneer het inschrijvings-/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend 

retour is ontvangen, zal je lidmaatschap bij de cvv Fit Boys ingaan. Graag dus het formulier 

vlot retourzenden, anders zou het kunnen betekenen dat je nog niet mag deelnemen aan een 

competitiewedstrijd en dat zou jammer zijn. 

 

Denk ook om de pasfoto. Waarom een pasfoto? Alle spelende KNVB-leden moeten vanaf het 

seizoen 2006/'07 beschikken over een spelerspas, uitgezonderd E en F spelers. De pas is voorzien 

van naam en een pasfoto. Zonder pas kun je geen wedstrijden spelen. Dus een pasfoto is beslist 

noodzakelijk. 

 

Heel graag wil het bestuur deelname aan automatische incasso aanbevelen. 

Naast werkbesparing voor met name de ledenadministrateur en de penningmeester en 

kostenbesparing is namelijk het voordeel voor Fit Boys dat alle contributiebedragen tijdig worden 

ontvangen. 

Ook degene die nu al automatisch betalen of altijd keurig op tijd betalen willen we verzoeken om deel 

te nemen. Ook voor deze groep geldt namelijk het argument van werk- en kostenbesparing. 

 

Hoe werkt het ?  

1. Vul de machtigingskaart volledig in waarbij onder af te schrijven wegens in ieder geval de 

naam van de speler ingevuld dient te worden.  

2. Deponeer de kaart in de brievenbus in de kantine of lever hem in bij je leider of een 

bestuurslid. 

3. Als je automatisch betaalt geef dan jouw bank opdracht deze automatische betaling stop te 

zetten met ingang van 1 juli 2003. 

4. Als je de kaart invult wordt vanaf 1 juli de contributie per kwartaal voor het juiste bedrag 

geïncasseerd. 

Zelf hoef je daarna niets meer te doen. 

5. Ben je het niet eens met de afschrijving dan kun je aan je bank de opdracht geven het 

bedrag terug te laten boeken op jouw rekening. 

 

De eerste afschrijving van de contributie vindt plaats in de maand juli of augustus over het derde 

kwartaal van het lopende seizoen en zo telkens 3 maanden later.  

  

Het bestuur van de cvv Fit Boys, 

Namens deze: 

 

Ed Sikkema, voorzitter 

Martin Willekes, secretaris 

Brigitte v/d Holst, penningmeester 
 


