INSCHRIJFFORMULIER S.V. SIMONSHAVEN
VOLLEDIG EN IN BLOKLETTERS INVULLEN! Alle velden verplicht invullen!
Datum inschrijving
Roepnaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Sekse (M/V)
Geboorteplaats
Adres: Straatnaam + huisnummer +
toevoegsel
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon vast
Telefoon mobiel
Telefoon werk
Emailadres thuis
Emailadres werk
Soort legitimatiebewijs
Nummer legitimatiebewijs
Beroep
Bij leden jonger dan 18 jaar onderstaande gegevens ook invullen
Naam wettelijk vertegenwoordiger
Soort legitimatiebewijs wettelijk
vertegenwoordiger
Nummer legitimatiebewijs wettelijk
vertegenwoordiger
Emailadres wett.
Vertegenwoordiger
Beroep wettelijk vertegenwoordiger
Vul altijd uw emailadres in, wij kunnen u dan beter informeren!
(vervolg op volgende pagina)
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De ondertekende verklaart vorenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Ondergetekende verklaart tevens de laatste 3 voetbalseizoenen wel / niet * voor een andere vereniging
te zijn uitgekomen.
•
•
•

Indien betrokkene de laatste 3 voetbalseizoenen wel voor een andere vereniging is
uitgekomen, moet ook ingeleverd worden:
Een overschrijvingsformulier (blauw) invullen (verkrijgbaar bij S.V. Simonshaven).
Let op! Uw vorige vereniging moet ook een deel van dat formulier invullen en
ondertekenen.
De LMK (= ledenmutatiekaart) en uw spelerspas van uw vorige vereniging bijsluiten.

U moet altijd inleveren:
• een recente pasfoto (voor de spelerspas);
• kopie legitimatiebewijs van aspirant-lid én – bij leden jonger dan 18 jaar – tevens van de
wettelijk vertegenwoordiger;
• volledig ingevuld en ondertekende incassomachtiging (zie pagina 3).
Zonder deze stukken kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen.
Ondergetekende verklaart zicht voorts bekend met de reglementen en statuten van de vereniging. Door
ondertekening verklaart ondergetekende tevens akkoord te zijn met automatische incasso van de aan
de vereniging verschuldigde bedragen, conform het gestelde in het reglement inzake contributie van
S.V. Simonshaven. De reglementen en statuten van de vereniging kunt u downloaden op de website
van S.V. Simonshaven (www.svsimonshaven.com) onder het tabblad “Over Ons”.
Als bijlage is het ingevulde en ondertekende formulier “Incassomachtiging Simonshaven” bijgesloten
Datum:

_______________________________

Handtekening aspirant-lid: 1

_______________________________

(of wettelijk vertegenwoordiger)

_______________________________

Dit formulier met bijlagen én samen met € 25,-- inschrijfgeld inleveren.
Onvolledig ingevuld en/of zonder inschrijfgeld kunnen wij de inschrijving niet in behandeling
nemen!
Onderstaande moet worden ingevuld door de ontvanger bij S.V. Simonshaven!!!!!!!.
Naam:
Gegevens compleet ?
Pasfoto ingeleverd?
Administratiekosten betaald en in kassa?
Incassomachtiging ontvangen?
Gaat spelen in:
Ingevoerd in Sportlink d.d.:
1

Paraaf:

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/Nee
Team:

S.V. Simonshaven houdt zich aan de reglementen van de KNVB op het gebied van privacy. Bovenstaande
gegevens en eventueel door u aangeleverde aanvullingen daarop mogen door de vereniging worden
gebruikt voor promotiedoeleinden ten behoeve van sponsoring en reclames. Door ondertekening van dit
formulier verklaart het aspirant-lid zich daarmee akkoord.
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INCASSOMACHTIGING
Ondergetekende:
Voorletters:

_____________________________

Achternaam:

_____________________________

Geboortedatum:

_____________________________

verklaart het volgende:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan S.V. Simonshaven om bedragen
van zijn/haar bankrekening af te schrijven voor zover deze betrekking hebben op de verschuldigde
contributiebedragen voor:
Persoonlijke gegevens spelend lid
1

Voorletters spelend lid

2

Roepnaam spelend lid

3

Achternaam spelend lid

4

Geboortedatum spelend lid
Gegevens rekeninghouder

5

Rekeningnummer

6

Op naam van

7

Bank

8

Straatnaam en huisnummer

9

Postcode

10

Woonplaats

11

Land

12

Emailadres

Datum:

__________________ Plaats: _____________________________________

Handtekening rekeninghouder: ________________________________________________________
Controleer svp of de al uw gegevens juist en volledig zijn ingevuld en vergeet uw handtekening
niet alvorens het formulier in te leveren!
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