INSCHRIJFFORMULIER JUNIOREN EN PUPILLEN

Ledenadministratie:
ledenadministratie@svdevecht.nl
p/a JP Dekker
Vreelandseweg 7
3632EP Loenen a/d Vecht
Welkom bij sv De Vecht!
Wij verzoeken je vriendelijk om dit formulier in te vullen, zodat wij je inschrijving kunnen doorvoeren. Als je
onder de 18 jaar bent, dien je dit formulier door je ouders/verzorgers te laten ondertekenen.
TEVENS DIENT EEN DIGITALE “PAS” FOTO TE WORDEN INGESTUURD T.B.V. DE SPELERSPAS.
DIT GELDT VANAF DE JO12 categorie.
Door de ouders te lezen en onderaan dit formulier voor akkoord te tekenen:
Hierbij zegt u toe dat:
-

u akkoord gaat met betalingen aan de club voor alle verschuldigde bedragen d.m.v. automatische
incasso, waaronder contributie 2x per jaar – in juli en in januari,
Kantine dienst zult vervullen, in principe 2 maal een dagdeel per seizoen per spelend kind,
(u wordt hiervoor ingeroosterd door de kantinecommissie)
De kinderen naar uitwedstrijden rijdt.

Daarnaast doen wij graag een beroep op u voor vrijwilligers taken, zonder vrijwilligers ‘draait’ de
vereniging niet.

Naam: ______________________ heeft hiervoor wel / niet bij een andere voetbalclub gespeeld. Zo ja,
welke vereniging: _____________________________ (verklaring speelgerechtigheid pupillen is ingesloten).
Wil zich aanmelden als lid van sv De Vecht bij:


de jeugdafdeling
U dient de gegevens op de achterzijde van formulier in te vullen.

U verklaart de verplichtingen gebonden aan het lidmaatschap van de vereniging na te komen.

Datum: ____________ Plaats: ______________________ Handtekening: __________________________

In te vullen door sv De Vecht
Lidnummer: ___________
Het bestuur van sv De Vecht heeft, gezien de aanvraag van de hiervoor genoemde persoon, betrokkene als
lid toe te laten. Namens het bestuur van sv de Vecht:

Loenen aan de Vecht, handtekening: _____________

PERSOONSGEGEVENS

ADRESGEGEVENS

Achternaam

___________________________

Straat

__________________________

Roepnaam

______________ Voorletters: ___

Huisnummer

____________ Toevoeging ____

Tussenvoegsel ______________

Postcode

____________

Geslacht

Woonplaats

__________________________

M/V

Geboortedatum ____ - ____ - _______

Telefoon privé __________________________

Geboorteplaats ___________________________

Telefoon mobiel__________________________

Nationaliteit

e-mailadres

___________________________

__________________________

Soort legitimatie (vanaf 16 jaar)

FINANCIËLE GEGEVENS



EU identiteitskaart

AUTOMATISCHE INCASSO - in juli en
in januari



Paspoort



Rijbewijs

(Post)banknummer
Nummer legitimatie
_____________________
________________
Tenaamstelling

______________________

Plaats

