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             opgericht 28 februari 1997 

 
Beste supporter, 
 
Je wilt lid worden van de Supportersvereniging FC Twente Markelo. Uiteraard staat het collectieve vervoer naar de 
thuis- en uitwedstrijden van FC Twente voorop. Via de vereniging kun je makkelijker aan kaarten voor wedstrijden 
komen. Verder organiseert de Supportersvereniging FC Twente Markelo diverse andere activiteiten voor haar leden, 
ontvang je één magazine per seizoen en nieuwsbrieven per e-mail. 
 
Je wordt verzocht om onderstaande gegevens in te vullen ten behoeve van de ledenadministratie. Ook verzoeken 
wij je ons een machtiging te geven zodat jaarlijks de contributie afgeschreven kan worden. Daarvoor dien je dit 
formulier te printen en met handtekening op te sturen naar het secretariaat. Mocht je jonger zijn dan 16 jaar, dan 
dient één van je ouder(s)/verzorger(s) dit formulier te ondertekenen. Wanneer je dit niet wilt, vragen we je om de 
contributie per omgaande te storten op IBAN nummer NL48 RABO 0340741082 met daarbij de vermelding 
Contributie + je eigen naam. 
 
Stuur het ingevulde formulier naar het volgende adres of scan het formulier in en mail dit naar info@fct-markelo.nl 
 
Secretariaat SVFCTM 
t.a.v. Bas Schreurs (secretaris) 
Postbus 79 
7475 ZH Markelo 
 
                                                                               Supportersvereniging FC Twente Markelo  
                           + 
 
Naam + voornaam:      Geboortedatum:   
 
Adres:         Telefoon:   
 
Postcode:        IBAN banknr: 
 
Woonplaats:        (evt) nummer(S)CC)    
 
E-mail adres:        Vak / rij / stoelnr. 
         
 
Jeugdleden (tot 15 jaar) kunnen gebruik maken van onze Ouder Kind Kaart (OKK), waardoor ze op uitnodiging een 
thuiswedstrijd kunnen bezoeken met een ouder voor €40,- per wedstrijd. 
  

 Ik ben jeugdlid en wil gebruik maken van deze regeling, zet me op de OKK lijst. 
 
  

 Ik ga akkoord dat ik een nieuwsbrief per e-mail ontvang op het hierboven genoemde e-mailadres 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Supportersvereniging FC Twente Markelo om 
van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening jaarlijks € 15,00 contributie (€ 5,00 voor jeugdleden jonger dan 15 
jaar) af te schrijven (de afschrijving zal omstreeks 1 juli plaatsvinden). 
 
 
Datum:       Handtekening: 
 
 
 
........................................(hieronder niets invullen, slechts voor intern gebruik).............................................. 

[ ] secretariaat     [ ] e-mail    [ ] penningmeester 
 

 

INSCHRIJVING 

 

 

 

 

 

 

13-…………………   

MACHTIGING 

 

Vak…      Rij…        Stoel… 
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