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FC UNITAS
Aanmeldings- en machtigingsformulier
Fietscross vereniging FC Unitas Assen
Naam: _____________________________________
Voornaam: ________________________Geslacht: J / M
Geb. datum: _____________________________________
Adres: _____________________________________
Postcode: __________________Woonplaats: _________________
Tel. Nr.: _________________ Mob.tel.: _________________
* Mogen wij u toevoegen aan de Whatsappgroep van FC-Unitas? Ja/Nee
E-mail: ________________________________________________
Licentie NFF / KNWU
Omdat FC Unitas een combinatie vereniging is moet er zowel een NFF-licentie als de KNWUbasislidmaatschap aangeschaft worden. De NFF-licentie wordt door FC-Unitas aangevraagd.
Hiervoor dient u een kopie van een paspoort of ID-Kaart van het lid aan te leveren (GRAAG
BEIDE ZIJDEN) tezamen met het ingevulde aanmeldings - machtigingsformulier.
Het KNWU-basislidmaatschap dient u zelf aan te vragen, nadat u een account heeft aangemaakt op
mijnknwu.nl. Een handleiding hiervoor vindt u bij dit formulier en ook op de website van FC Unitas.
De kosten voor beide licenties (NFF-licentie € 10,- en KNWU €10,- (prijspeil 2016)) worden door FC
Unitas bij u eenmalig per jaar in rekening gebracht. Overige wedstrijdlicenties van de KNWU dient
u ook zelf aan te vragen. De kosten hiervoor worden rechtstreeks door de KNWU bij u in rekening
gebracht.
NB: Indien u al een licentie heeft bij een andere club vragen wij u het volgende in te vullen:
Huidige licentie en/of overschrijving
Naam huidige vereniging: ________________________ Plaats: ________________________




Ja, ik wil mijn NFF licentie overschrijven naar FC Unitas.
Ja, ik wil mijn KNWU licentie onderbrengen naar FC Unitas en regel dit zelf via de website
van de KNWU
Nee, ik behoud mijn licenties bij de huidige club en wordt alleen trainingslid.

De contributie en evt. licentiekosten worden via automatische incasso betaald óf na ontvangst van
de nota overgemaakt op de rekening van FC Unitas o.v.v. het incassoID
(FCUApostcodehuisnummer).
Naam rekeninghouder : _______________________________________
IBANnummer : _________________________________________
Naam incassant
Naam : Fietsclub Unitas
Bankrekeningnummer : NL 56 RABO 03472.06.085
Incasso ID : NL26ZZZ400457630000
Machtiging
Ondergetekende machtigt de ontvanger om contributie en licentie (tot een maximum van € 250,-*)
van zijn/haar rekening te incasseren.
Eventueel bijkomende kosten van bestelde artikelen worden geïncasseerd na levering van de
bestelling.
Het bedrag zal omstreeks de 30e van de maand (maandelijks, vanaf moment inschrijving) van uw
bank- of girorekening worden afgeschreven.
Ondergetekende heeft het recht om binnen 8 weken na de afschrijving, de incasso te storneren.
Ondertekening opdrachtgever
Datum : _________________________________________
Handtekening : _________________________________________
Let-op! : Alle mutaties dan wel opzeggingen dienen te allen tijde schriftelijk kenbaar te worden
gemaakt aan het secretariaat van FC Unitas. (Behalve KNWU licentie zaken, deze dienen zelf
digitaal via de website van de KNWU te worden geregeld).
Eventueel medische klachten of beperkingen van de rijder:

Ouder of verzorger in bezit van EHBO diploma: Ja / Nee
NB: Alleen volledige ingevulde formulieren worden geaccepteerd.
* voor uitleg zie toelichting

Toelichting bij betaling met een machtiging voor een EURO-incasso-opdracht
INCASSO ID
Vanaf januari 2014 wordt er geïncasseerd met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de
Euro-incasso. De afschrijving op uw rekening overzicht ziet er daardoor anders uit dan u gewend
bent.
U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:
Ons incassant ID: NL26ZZZ400457630000
Uw machtingskenmerk: NTB (daar wordt u persoonlijk van op de hoogte gebracht)
Omschrijving: WAT FCUApostcodehuisnummer JAAR en/of MAAND
Contributie, NFF licentie, KNWU basislidmaatschap én inschrijfgeld worden bij voorkeur geïnd
d.m.v. automatische incasso.
Het bestuur verzoekt u, het formulier voor doorlopende machtiging (zie vorige pagina) in te vullen,
te ondertekenen en te retourneren (u mag het in het postvak doen achter de bar i.d. kantine).
Toelichting op de doorlopende machtiging:
graag IBANnummer en naam invullen zoals vermeld op uw rekeningafschrift
graag naam en achternaam van kind vermelden
incasso van contributie/licentie vindt in principe plaats aan het begin van het seizoen (in maart)
of nadat iemand lid wordt gedurende het lopende seizoen
incasso van inschrijfgeld vindt indien van toepassing 1 of 2 keer per jaar plaats
incasso vindt ook plaats bij tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld bij een nieuwe licentie
aanvraag
indien een incasso-opdracht door de bank geweigerd wordt, ontvangt u een herinneringsnota, bij
de tweede keer verhoogd met € 2,50 administratiekosten
indien u een kopie van de ingevulde machtiging wilt, voor uw eigen administratie, graag
vermelden op het formulier.
Extra uitleg over het vermelde bedrag:
Voor het opstellen van het EUROincassocontract bij de bank is een max. bedrag vastgesteld per
machtiging. Dit is voor ons een bedrag van € 250,-. Per gezin wordt er een incasso opdracht
aangemaakt voor het werkelijk verschuldigde contributie- c.q. licentiebedrag. Uiteraard wordt
hierbij rekening gehouden met het wettelijk maximaal te incasseren bedrag.
Mochten er dringende redenen zijn waarom u geen machtiging wil verstrekken vraag ik u contact
met mij op te nemen. Voor vragen of uitleg kunt u uiteraard bij mij terecht.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Jessica Knopper-Koning (penningmeester)
Penningmeester@fc-unitas.nl
06-23061716

