AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam:
Roepnaam:
Adres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Soort legitimatie
(v.a. 16 jaar)

Voorletters:
Geboortedatum:

M/V

Mobielnummer:
□ Paspoort
□ Identiteitskaart
□ Rijbewijs
□ Anders nl.

Nr:
Nr:
Nr:
Nr:

Alleen invullen bij minderjarigen t/m 17 jaar.
Naam ouder/verzorger(s):
Adres (indien afwijkend):
Mobielnummer:
E-mail adres:
Alleen beantwoorden indien u eerder lid bent geweest van een andere voetbalvereniging.
Het laatst was ik lid van:
te
Opgezegd d.d.:
Alleen beantwoorden indien er gezinsleden al lid zijn van SV De Foresters.
Naam/voorletters:
Vrijwilligersbijdrage:
□ Ik geef me op voor het vervullen van een vrijwilligerstaak.
□ Ik geef me niet op als vrijwilliger en betaal de extra bijdrage van € 80.
(Meer informatie over het vrijwilligersbeleid vindt u in het Vrijwilligersprotocol.)
Machtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportvereniging “De Foresters” om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
Jaarlijkse contributie en eventueel bijkomende kosten en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportvereniging “De Foresters”.
IBAN nr: ........................................................................t.n.v. ....................................................................................
Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervalt de automatische incasso automatisch.

Incassant:
NL57ZZZ406340060000

Sportvereniging “De Foresters”
Vennewatersweg 23
1852 PT Heiloo

Ondergetekende verklaart te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap,
inclusief de betaling van de verschuldigde contributie (via de machtiging) en het vervullen van een
vrijwilligerstaak of betaling van de extra bijdrage.
Handtekening nieuw lid:

Handtekening ouder/verzorger (bij minderjarig lid):

Plaats:

Datum:

Dit formulier a.u.b. inleveren bij de
ledenadministratie:

Ledenadministratie SV De Foresters
Vrieswijk 170
1852 VK Heiloo

of ondertekend! mailen naar:

ledenadministratie@deforesters.nl

Vanaf de JO12/MO12 is een (digitale) spelerspas verplicht. Hiervoor dient een digitale pasfoto aangeleverd te
worden ovv naam van de speler en geboortedatum.

De aanmelding wordt pas verwerkt als het formulier volledig is ingevuld!
Nieuwe leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief. U kunt zich via de nieuwsbrief eventueel weer
uitschrijven.

