
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP  

GFC’33   
   

Ondergetekende;   

Achternaam:     _____________________________   Adres:       _____________________________  

Voorletters:    _____________________________   Huisnummer:   _____________________________  

Roepnaam:     _____________________________   Postcode:      _____________________________  

Geboortedatum:   _____ - _____ - __________      Woonplaats:    _____________________________  

Geslacht:        Man            Vrouw      Telefoonnummer:   _____________________________  

Nationaliteit:    _____________________________   E-mailadres:    _____________________________  

Rekeningnummer:  _____________________________   Ten name van:   _____________________________  

Meldt zich per _____ - _____ - __________ aan bij voetbalvereniging GFC’33 te Grubbenvorst als;   

  Spelend lid            Kaderlid            Steunend lid, wel KNVB-lid            Steunend lid, niet KNVB-lid   

Ondergetekende machtigt voetbalvereniging GFC'33 hierbij de jaarlijks verschuldigde contributie 

automatisch van zijn of haar rekening te incasseren, zulks conform het besluit van de Algemene 

Ledenvergadering. De machtiging vervalt per einde van het seizoen van schriftelijke opzegging. Bij 

inschrijving wordt een bedrag van 5 euro in rekening gebracht voor administratiekosten.   

   

  

   

Bent u reeds eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging?            Ja            Nee   

Indien ja, vult u dan ook onderstaande vragen in;   

Vereniging:     _____________________________   Periode: ______________ tot ______________   

Mocht u binnen een periode korter dan 3 jaar bij een andere voetbalvereniging actief zijn geweest, dan 

dient u, conform de regels van de KNVB, bij deze vereniging een overschrijvingsformulier te laten 

ondertekenen waarin deze vereniging verklaart dat u aan alle financiële verplichtingen jegens deze 

vereniging heeft voldaan.   

   

  

   

Datum:       _____ - _____ - __________      Handtekening lid:      Handtekening   

                                  ouder/voogd:   

                                    (indien minderjarig)   

z.o.z.                      _______________________   _______________________   
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De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de 

vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen 

buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.   

Akkoord   

   

  

   

Ondergetekende geeft toestemming om zijn of haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met 

de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dan de KNVB de adresgegevens ook ter 

beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten.   

  Akkoord            Niet akkoord   

Indien niet akkoord dient u dit zelf schriftelijk kenbaar te maken bij de KNVB.   

   

  

   

Voetbalvereniging GFC'33 vindt het belangrijk dat veel leden en ook ouders van jeugdleden actief zijn 

binnen de vereniging, dit om de band met de vereniging hechter te maken. Wilt u hier aan meewerken 

dan verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen;   

Achternaam:     _____________________________   Adres:       _____________________________  

Voorletters:    _____________________________   Huisnummer:   _____________________________  

Roepnaam:     _____________________________   Postcode:      _____________________________  

Geboortedatum:   _____ - _____ - __________      Woonplaats:    _____________________________  

Geslacht:        Man            Vrouw      Telefoonnummer:   _____________________________  

Nationaliteit:    _____________________________   E-mailadres:    _____________________________  

   

Graag wil ik mij aanmelden als kaderlid van GFC'33, mijn voorkeur gaat uit naar;   

  Jeugdleid(st)er            Lid activiteitencommissie            Jeugdcoördinator            PR activiteiten           

  Medewerk(st)er kantine            Lid commissie evenementen            _________________________________ 

Na ontvangst zal een van de bestuursleden contact met u opnemen.   
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