Victoria ‘25
Aanmeldingsformulier

Voetbalvereniging

Onderstaande niet invullen:
KNVB-lidnummer

__-__-___

Indeling

___

Ingangsdatum

__-__-____

Verwerkt

__-__-____

Aanmelden

UKKEN / JEUGDLID / SENIOREN LID / VRIJWILLIGER / STEUNEND LID*

Achternaam

____________________________________

Ouder / verzorger

____________________________________|

Roepnaam

_____________________________________ Voorletters _______

Straat

_____________________________________ Nummer

Postcode

_ _ _ _ - _ _ Woonplaats _____________________________________

Geb. datum

__-__- ____

Geb. plaats

____________________________________

Nationaliteit

____________________________________

Telefoon

_______________________ Mobiel

E-mail

__________________________________________________________

Legitimatie

Rijbewijs / paspoort / identiteitsbewijs* met nummer (vanaf 16 jaar en ouder)

Man

(t/m 16 jaar)

_______

Vrouw

_______________________

__________________________________________________________
Bent U al eerder lid geweest, of nog lid, bij een andere voetbalvereniging?
Zo ja, bij

_______________________________

Afgemeld per

_ _ - _ _ - _ _ _ _ (datum)

Indien termijn korter dan 3 jaar is overschrijving verplicht !

Pasfoto

Nee

Vereniging ______________________________
Plaats

Spelerspas

Ja

Ja

Pasfoto

Nee

Nieuwe leden vanaf 10 jaar zijn verplicht een pasfoto
in te leveren in verband met aanvraag spelerspas.
Een pasfoto is niet van toepassing bij overschrijving.

*doorstrepen wat niet van toepassing is

26-02-2015

OOK ACHTERZIJDE INVULLEN !!

Victoria ‘25
Aanmeldingsformulier

Voetbalvereniging

MACHTIGING
Machtiging tot automatische incasso van de contributie.
Bankrekening
Ondergetekende machtigt hierbij voetbalvereniging Victoria '25 om de maandelijkse
verschuldigde contributie af te schrijven, van aangemeld lid, van zijn/haar bankrekening
met het nummer

________________________

Girorekening
Ondergetekende machtigt hierbij voetbalvereniging Victoria '25 om de maandelijkse
verschuldigde contributie af te schrijven, van aangemeld lid, van zijn/haar girorekening
met het nummer

________________________

Ten name van

____________________________________________

Algemene reglementen voetbalvereniging Victoria '25
Betreffende lidmaatschap:
1. Het 1e lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de volgende maand na de aanmelding,
contributie is dan ook vanaf betreffende datum (1e dag van de volgende maand) verschuldigd.
2. Het lidmaatschap is van 1-7 t/m 30-6 (12 maanden), beëindiging is altijd aan het einde van het
lopende seizoen / lidmaatschapsjaar.
3. De contributie dient te worden betaald via automatische incasso.
4. Afmeldingen dienen altijd schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.
5. Verder gelden alle reglementen zoals deze door de KNVB en door Victoria '25 worden
gehanteerd.
Een exemplaar van de algemene reglementen van Victoria '25 is verkrijgbaar bij het secretariaat.
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene reglementen van de voetbalvereniging Victoria '25.

Datum:

_____________

Plaats:

Handtekening:

_____________

_____________

Aanmeldingsformulier, voor zowel jeugdleden als senioren, inleveren bij:
Peter van Eck
De gaard 30
6654BM
Afferden
0487-517651

