Aanmeldingsformulier nieuwe leden

v.v. Musselkanaal
Opgericht 14 maart 1931

Ledenadministratie:
B. Speelman
Zuiderdiep 408-A
9571 BZ 2e Exloermond
Telefoon: 06-10256572
Email: vvmusselkanaal@gmail.com

Datum aanmelding _______________
Achternaam

____________________________ Vrv._________ Vrl.__________ M/V

Roepnaam

____________________________ Geboortedatum _______________

Straat ____________________________________ Huisnummer __________
Postcode

_____________ Plaats ______________________________________

Telefoonnummer

_________________________ Emailadres ______________________

Legitimatiebewijs

Paspoort/ ID-kaart/rijbewijs*

Nummer legitimatie ________________

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden van lidmaatschap zoals omschreven in de statuten van de
Voetbalvereniging Musselkanaal.
2. Ondergetekende gaat akkoord met het contributiereglement zoals op de bijlage is vermeld.
3. De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de
vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.
4. Voor leden van 16 jaar en ouder geldt dat een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij dit aanmeldingsformulier
moet worden gevoegd.
5. Voor alle nieuwe leden geboren in 2005 of eerder (Vanaf de D-junioren) moet bij dit aanmeldingsformulier ook
een pasfoto worden ingeleverd. Deze pasfoto dient voor de aanvraag van een spelerskaart bij de KNVB. Zonder
spelerskaart mogen deze leden niet deelnemen aan competitie- en bekerwedstrijden.
6. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de
aanmelding als lid
7. Ondergetekende verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB/en of de vereniging de adresgegevens ook ter
beschikking stelt voor reclame- , marketing- en onderzoeksactiviteiten.
8. Indien ondergetekende niet akkoord gaat met punt 7 dan kan hij dit kenbaar maken door onderstaand vakje aan
te kruisen.
O Niet akkoord met punt 7. De secretaris van de vereniging zal dit schriftelijk melden aan de KNVB.

1.

Handtekening aanmelding:
========================================================================
Machtigingskaart.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Voetbalvereniging Musselkanaal
om van zijn/haar bank/girorekening bedragen af te schrijven wegens: Contributie
O 1 x per jaar* (per 1/8 via automatische incasso)
O per kwartaal)* (per 1/8, 1/11, 1/2, 1/5 via automatische incasso)
IBAN Rekeningnummer

…........................................

Naam en voorletters ________________________________________________________
Adres

________________________________________________________

Postcode en plaats

________________________________________________________

Datum: ____________________ Handtekening: ________________________

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden
* aangeven welke optie van toepassing is.
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