Inschrijfformulier v.v. Bruheze seizoen 2016-2017
Roepnaam:

M/V*

Achternaam:

Voorletters:

Geb.datum:
Geb.plaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Huisnr:

Nationaliteit:

Nr. paspoort/rijbewijs/anders*:

Telefoon:
Mobiel:
Vorige Club ***:

E-mail:
relatiecode KNVB:
Elftal:

* doorhalen wat niet van toepassing is
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere
verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame-, marketing- en
onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart er
bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame, marketing- en onderzoeks-activiteiten. (Bron: Wet Bescherming
Persoonsgegevens en Wet Persoonsregistraties)
16 jaar of ouder? Dan kopie van legitimatiebewijs meesturen met dit formulier (verplicht door KNVB)

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO
Alle nieuwe leden van v.v. Bruheze dienen de jaarlijkse contributie via een machtiging tot automatische incasso te betalen in twee termijnen op 1
augustus en 1 november. Daartoe dienen onderstaande gegevens te worden ingevuld en ondertekend. Zonder onderstaande gegevens en
ondertekening wordt deze aanmelding niet geaccepteerd.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. Bruheze om van zijn/haar hier ondergenoemde bank- of girorekening
in twee gelijke bedragen de jaarlijkse voetbalcontributie af te schrijven. Voor aanmeldingen na 1 juli en 1 november dient direct contant de nog
verschuldigde contributie te worden voldaan.
N.B. De machtiging kan door
een ander worden afgegeven dan het nieuw aangemelde lid!

Als Betaling via Stichting Leergeld gaat hier vermelden AUB:

Bank/girorekening:

Ten name van:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Handtekening:

Datum:

PASFOTO à voor SPELERPAS
Vanaf de 11-jarige leeftijd moet een

Inschrijfgeld

€ 5,00

pasfoto ingeleverd worden voor aanvraag

Bijdrage
spelerspas

van de verplichte KNVB-spelerspas.

€ 3,00

PASFOTO

(x)

ingeleverd Ja/Nee*

à à à

gaat via automatische incasso

gaat via automatische incasso

Handtekening v.v. Bruheze
(een kopie van dit door v.v. Bruheze bestuurslid ondertekende formulier
geldt als kwitantie)

* doorhalen wat niet van toepassing is

Met de ondertekening van dit inschrijfformulier geef ik toestemming mijn pasfoto en persoongegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB Spelerspas door Sdu Identification en
gedurende de geldigheid van de spelerspas te bewaren.
(x)

Pasfoto mag niet digitaal (via mail) worden aangeleverd. Hecht deze met een paperclip of plakbandje aan dit formulier.

Contributiebedragen

* Senioren
* Veteranen
* Junioren vanaf 12 jaar
* Pupillen tot 12 jaar
* Rustend Lid

Per jaar

€ 158,00
€ 125,00
€ 105,00
€ 93,00
€ 30,00

Kopie verdeellijst

* Aanmelder
* Afdelingscoördinator
* Penningmeester
* Orgineel Ledenadministratie

Betaling per halfjaarlijkse acceptgiro wordt verhoogd met € 3,00 i.v.m. administratiekosten (niet van toepassing bij automatische betaling)

*** Het blauwe overschrijvingsformulier dient ingevuld te worden indien een lid van 12 jaar of ouder over wil
stappen van of naar een andere vereniging.

