Aanmeldingsformulier seizoen 2018/2019
Aanmeldingsdatum
Achternaam

M

V

Voornaam ( en )		
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Identiteitsbewijs type

Tel.nr.

Mobiel

nr
E-mail

Tweede tel. nr

Tweede E-mail

*Beroep

*Beroep

*Bij jeugdleden beroep ouders/verzorgers invullen
Welke taak wilt u binnen onze vereniging vervullen?
Minimaal 1 taak met JA invullen

		 ja

nee
		 ja

nee 		 ja

Bardienst

Scheidsrechter

Toernooien

Schoonmaak

Bestuur

Sponsorzaken

(Ver)bouwwerkzaamheden

IT -werkzaamheden

Financiële zaken

Onderhoudsploeg

Gastvrouw/Gastheer

Trainer/Leider

Evenementen/Activiteiten

Senioren za/zo € 195,00

damesafdeling

Anders, nl

€ 175,00

JO19

€ 155,00

geboren in 2000 of 2001

JO09

€ 135,00 geboren in 2010 of 2011

JO17

€ 145,00

geboren in 2002 of 2003

Ministars

€ 35,00

JO15

€ 145,00

geboren in 2004 of 2005

rustend lid

€ 45,00

JO13

€ 135,00

geboren in 2006 of 2007

rustend lid 65+

€ 30,00

JO11

€ 135,00

geboren in 2008 of 2009

geboren in 2012/2013/2014

Algemene regels.

Bij inschrijving moet een pasfoto worden ingeleverd (spelend lid vanaf de D).
Voor spelers vanaf 16 jaar geldt bij aanmelding dat er ten alle tijden een identiteitsbewijs, b.v.
rijbewijs, paspoort of identiteitskaart, met foto getoond moet worden en type en nummer geregistreerd
moet worden.Bij inlevering van dit formulier bent u inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedraagt momenteel
€25,00. Deze kosten worden later op de contributie in mindering gebracht.
Inschrijfgeld
€25,- voldaan ja
nee*
Gehele contributie voldaan		 ja
nee*
*(Aankruisen wat van toepassing is).
Tevens verplicht u zich tot het einde van het seizoen, t.w. 15 juni, te houden aan de daaraan verbonden reglementen.
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding
als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere
KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te
geschieden, voor 1 augustus. Opzeggingen na die datum worden wel in behandeling genomen, maar zonder teruggaaf
van het contributiegeld voor dat seizoen. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het
huishoudelijk reglement “Normen & Waarden“ van de v.v. Hellevoetsluis.
v.v. Hellevoetsluis, Brielsestraatweg 6, Postbus 271, 3220 AG Hellevoetsluis, www.vvhellevoetsluis.nl, info@vvhellevoetsluis.nl
Tel. 0181 - 31 01 85 (Bestuurskamer) | 0181 - 31 30 19 (Kantine) | 0181- 32 66 52 (Jeugdafdeling)

Handtekening:

nee

