AANMELDINGSFORMULIER

formulier 2015

Ingevuld in te leveren bij secretaris Theo Reinders, Eelserstraat 21, 5986 AP Beringe, tel. (077) 307 21 21
1. Doorstrepen wat NIET van toepassing is:

Nieuw lid

/

Overschrijving

Indien overschrijving:
Van welke voetbalvereniging bent/was u lid ?

2. Roepnaam + Achternaam
3. Voornamen voluit
4. Doorstrepen wat NIET van toepassing is:

Man

/

Vrouw

5. Geboortedatum (dag-maand-jaar)
6. Geboorteplaats
7. Nationaliteit
8. Straatnaam+huisnummer
9. Postcode+woonplaats
10. E-mailadres
11. Telefoonnummer

Vast:

Mobiel:

12. Doorstrepen wat NIET van toepassing is:
Spelend lid / niet spelend lid
Bij sporten heb je ook vrijwilligers nodig, die het mogelijk maken dat anderen, met name de jeugd, kan sporten.
Voor welke taak/taken zouden wij je (als ouder) kunnen polsen ? (aankruisen/invullen wat van toepassing is/zijn)
O als jeugdtrain(st)er/-leid(st)er O als kantinemedewerk(st)er (bij jeugdwedstrijden) O op administratief gebied
O op uitvoerend gebied (klusjes) O op reclame-/PR-/clubbladgebied
O overig, namelijk
Bij aanmelding van personen jonger dan 6 jaar - Kabouters - wordt begeleiding van de ouders verwacht.
Als spelend lid: ben je ouder dan 10 jaar, dan dien je een recente pasfoto mee in te leveren.
Personen van 16 jaar en ouder dienen zich bij aanmelding te legitimeren aan de hand van een geldig
legitimatiebewijs:
Soort legitimatiebewijs (bijv. paspoort, rijbewijs):
Nummer legitimatiebewijs:
Nieuwe leden zijn verplicht de contributiebetaling via automatische machtiging te laten plaatsvinden.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan R.K. Voetbalvereniging BEVO om van
zijn/haar ondergenoemde bank-/girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie voor bovengenoemd
aangemeld verenigingslid en verklaart zich akkoord met de regeling, waarbij éénmaal per jaar het contributiebedrag
zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van R.K. Voetbalvereniging BEVO en van toepassing op
hem/haar en/of zijn/haar kinderen van zijn/haar rekening wordt afgeschreven.

GEGEVENS MACHTIGINGSVERLENER
Achternaam+voorletters:
Straatnaam+huisnummer:
IBAN-rekeningnummer:
Datum:
Handtekening:
W E L K O M

B I J

B E V O

! !

