Voetbalvereniging S.V.V. SCHEVENINGEN
Inschrijfformulierseizoen
seizoen
2015
- 2016
Inschrijfformulier
2017
- 2018

Persoonsgegevens nieuw lid
Achternaam

Voornaam

Geb.datum

Dhr/Mw

Geb. plaats

Voorletters

Nationaliteit

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres
Let op underscore en andere emailtekens

Lidmaatschapsvorm (omcirkelen a.u.b.)
Jeugdlid

A - B - C - D - E - F - MINI ; MA - MB - MC - MD - ME - MF

Team

Senior - heren

X

Team

Senior - 7x7

X

Team

Senior - dames

X

Niet Spelend lid

X

Oproepkracht
Seizoenkaarthouder
Toegang zittribune

Team
Functie

X
0 - 12

13 - 65

65 - 100

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

Toevoegen bescheiden
Pasfoto bijgevoegd
Kopie legitimatiebewijs

Verplicht voor alle leden van 10 jaar en ouder
Verplicht voor alle leden van 16 jaar en ouder

JA / NEE
JA / NEE

Indien je in de afgelopen 5 jaar voor een andere vereniging bent uitgekomen of ingeschreven hebt gestaan dien je
een KNVB overschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend door jezelf en de oude vereniging in te leveren.

Overschrijvingsformulier bijgevoegd

JA / NEE

Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend in te leveren bij het bestuurslid voetbalzaken Dhr. G. Roeleveld.
Machtiging contributie (verplicht voor nieuwe leden)
Tenaamstelling bankrekening

Dhr of Mw.

IBAN rekeningnummer
Geeft hierbij voetbalvereniging SVV SCHEVENINGEN toestemming, tot schriftelijke wederopzegging, om de verschuldigde
contributie in o 1, o 2 of 4 gelijke termijnen (graag aankruisen) van bovenvermeld rekeningnummer af te schrijven.
Geeft hierbij voetbalvereniging SVV SCHEVENINGEN toestemming de per 15 juni nog openstaande KNVB boetes van bovenvermeld
rekeningnummer af te schrijven.
Ondergetekende verklaart hiermee de hierboven vermelde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord
met de statuten, regelementen en voorwaarden die aan het lidmaatschap van SVV SCHEVENINGEN verbonden zijn.

Plaats

Den Haag

Datum

Handtekening

Ooievaarspas
Indien u in het bezit bent van de Ooievaarspas kunt u de contributie met korting betalen. Indien u hiervoor in aanmerking
wilt komen dient u uw Ooievaarspas door de ledenadministratie te laten controleren en te scannen.
U ontvangt hiervoor een oproep van de ledenadministratie om u met uw Ooievaarspas te melden op Sportpark Houtrust.
Wilt u de contributie met uw Ooievaarspas betalen ?

JA / NEE

In te vullen door de administratie
Akkoord Bestuurslid Voetbalzaken, dhr. G. Roeleveld
KNVB relatienummer

Datum

JA / NEE
Contributie €

Paraaf

