Amsterdamse Sportvereniging V.R.A.
Nieuwe Kalfjeslaan 21 b
1182 AA AMSTELVEEN
+31 (0)20 345 34 14

AANMELDINGSFORMULIER
APPLICATION FORM
SCHRIJF IN BLOKLETTERS / USE CAPITALS PLEASE

achternaam
last name
initialen
initials

M

V

roepnaam
first name
straat / nr.
street / nr.
postcode / plaats
zipcode / city
telefoon thuis
home number
telefoon werk
office number
telefoon mobiel
mobile number
e-mail adres
e-mail address
geboortedatum
date of birth
nationaliteit
nationality
beroep / studie / school
profession / studies / school
welke VRA-leden kent u?
which VRA members do you know?
eerder cricket gespeeld? zo ja, hoe lang?
did you play cricket before? how long?
bij welke club voor het laatst? welk jaar?
which club lately? which year?
lid van andere (sport)verenigingen?
member of other (sport)clubs?
lidmaatschap
membership

senior lid
/ jeugdlid
/ donateur
senior member / youth member / donor

datum / handtekening
date / signature
Dit formulier opsturen aan VRA ledenadministratie:
Please send this form to VRA administration:

e-mail: secretaris@vra.nl
mail: VRA Cricket, att. Secretary, Nieuwe Kalfjeslaan 21b, 1182 AA Amstelveen

Amsterdamse Sportvereniging V.R.A.
Nieuwe Kalfjeslaan 21 b
1182 AA AMSTELVEEN
+31 (0)20 641 85 25

MACHTIGINGSFORMULIER
STANDING ORDER FORM
SCHRIJF IN BLOKLETTERS / USE CAPITALS PLEASE
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de penningmeester
van de Amsterdamse Sportvereniging V.R.A. om van zijn/haar
ondergenoemd rekeningnummer af te schrijven de verschuldigde
bedragen voor contributie en/of donatie, zoals deze jaarlijks worden
vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De automatische
afschrijving zal in de regel rond 1 mei plaatsvinden. Intrekking van deze
machtiging is altijd omgaand mogelijk middels een schriftelijke melding
aan onderstaand adres. Uiteraard vervalt deze machtiging tevens in
geval van schriftelijke opzegging van het lidmaatschap/donateurschap.
The undersigned hereby grants the treasurer of the Amsterdamse
Sportvereniging V.R.A. to withdraw from his/her bank account (stated
below), the amount owed for membership/donorship, as annually
determined at the general member’s meeting. The automatic withdrawal
st
usually takes place around May 1 . Cancellation of this standing order is
possible at any time with written notification to the address mentioned
below. This standing order obviously expires in the case of written
termination of the membership/donorship.

rekeningnummer IBAN
account number IBAN
naam rekeninghouder
name account holder
adres
address
postcode / plaats
zipcode / city
datum / handtekening
date / signature
Dit formulier geldt voor onderstaande leden/donateurs:
This form is intended for members/donors mentioned below:

lid / donateur 1
member / donor 1
lid / donateur 2
member / donor 2
lid / donateur 3
member / donor 3
lid / donateur 4
member / donor 4
lid / donateur 5
member / donor 5
lid / donateur 6
member / donor 6
Dit formulier opsturen aan VRA ledenadministratie:
Please send this form to VRA administration:

e-mail: secretaris@vra.nl
mail: VRA Cricket, att. Secretary, Nieuwe Kalfjeslaan 21b, 1182 AA Amstelveen

