
            Aanmeldformulier nieuw lid

Aanmelddatum:

Voorletter(s):

Voornaam/Roepnaam:

Achternaam:

Man Vrouw
Geslacht: * 
* Aankruisen wat van toepassing is

Straat en huisnummer: 

Postcode:

Woonplaats:

Land:

dag maand jaar
Geboortedatum:

Vast telefoonnummer:

Mobielnummer:

E-mailadres:

Nationaliteit: *

* Alleen invullen bij een andere dan de Nederlandse nationaliteit
Bij inleveren formulier geldig legitimatiebewijs tonen bij leeftijd 14 jaar of ouder

Ja Nee
1) Nieuw lid heeft overschrijving van andere vereniging nodig * 
* Aankruisen wat van toepassing is

Relatienummer KNVB: 

2) Nieuw lid wordt: "wedstrijd spelend"

3) Nieuw lid wordt: "niet wedstrijd spelend" 

4) Nieuw lid wordt: "vrijwilliger vereniging" 
Bij jeugdbegeleiding verlangen wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Op het lidmaatschap is onze Privacy Policy, Statuut en Huishoudelijk Reglement van
toepassing.
Het lid verleent toestemming tot verzending van nieuwsbrieven aan hem/haar. Het 
lid kan toestemming tot verzending van nieuwsbrieven aan hem/haar intrekken.

 -- BLADZIJDE 2: INVULLEN DOORLOPENDE MACHTIGING --
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Doorlopende machtiging SEPA

Naam: R.K.V.V. Chevremont

Adres: Nieuwenhagerweg 33

Postcode: 6471 VJ 

Plaats: Eygelshoven

Land: Nederland

Incassant ID: NL27ZZZ408167020000

Machtigingskenmerk : Incasso

Gegevens IBAN-Rekeninghouder 
NAW-gegevens dienen exact overeen te komen met tenaamstelling bankrekening 

Ondergetekende, 

Naam en voorletters:

Adres: 

Postcode en Plaats:

IBAN: 

Bank Identificatie Code (BIC) *
* Niet verplicht bij een Nederlandse bankrekening

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: RKVV Chevremont 
om van zijn/haar IBAN-rekening bedragen af te schrijven vanwege de maandelijks
verschuldigde lidmaatschapscontributie.
De afschrijving zal plaatsvinden rond de 28ste dag van elke maand. 

Ondertekening 
Bij aanmelding van een minderjarige ondertekening door 
ouder, verzorger, wettelijke vertegenwoordiger (en IBAN-rekeninghouder):

Datum: 

Plaats:

Handtekening (namens minderjarige): 

Handtekening IBAN-Rekeninghouder: 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugbetalen. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 -- FORMULIER INLEVEREN BIJ HET BESTUUR --
 -- INSCHRIJFGELD € 7,00 VOLDOEN BIJ INLEVEREN FORMULIER --

 --------------------------------- In te vullen door secretariaat:  -------------------------------------------------------------------
Relatienummer KNVB:
Documenttype legitimatie Paspoort Nederlandse ID-kaart Rijbewijs
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