
Aanmeldingsformulier

Achternaam        Tussenvoegsel 

Roepnaam           Voorletter(s)    Man   Vrouw

Geb.datum              Geb.plaats                   Nationaliteit

Straatnaam                 Huisnummer       Toevoeging

Postcode    Woonplaats                      Tel.nr    
    
Mobiele tel nr      Email

KNVB rel.nr       Lid geweest van voetbalvereniging: 

* Door het tekenen van dit formulier, ga je akkoord met 
 - het verwerken van je persoonsgegevens in de administratie van EGS’20 en van de KNVB (Sportlink)
	 -	het	gebruik	van	de	profielfoto	op	de	site	
 - het gebruik van opnames tijdens wedstrijden/evenementen op de website en/of social media 
   zoals vastgelegd in het privacy beleid conform de voorgeschreven regelgeving in de AVG             
* Van senioren en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat ze participeren in het vrijwilligerswerk voor de vereniging

Contributie voor het seizoen 2022-2023
Geboortejaar Categorie Contributie
<2004 Senioren € 150,-
2004 - 2009 JO19, MO19, JO17, MO17, JO15, MO15, JO14 € 100,-
2010 - 2015 JO13, MO13, JO12, JO11, MO11,  JO10, JO9, JO8 € 90,-
>2015 JO7, JO6 € 70,-

Steunend lid € 50,-
Veteranen en Walking Football € 50,-
Vrijwilliger ----

* Peildatum is 1 januari van het lopende jaar.
* Voor het contributiereglement verwijzen we u naar www.EGS20.nl            
* Zonder schriftelijke opzegging vindt automatisch verlenging van het lidmaatschap plaats na 1 juli
* De waskosten bedragen € 15,- p.p. per seizoen.
* Het inschrijfgeld voor actieve leden bedraagt € 15,- (i.v.m. kosten clubkaart en eenmalig wedstrijdsokken)
* Indien de contributie voor een jeugdlid lastig is om te betalen, neem dan contact op met Stichting Leergeld LvC.
Machtiging

Naam             Adres

Postcode   Woonplaats    IBAN

machtigt hierbij EGS’20 om het bedrag dat verschuldigd is aan het inschrijfgeld, de contributie, waskosten en 
eventuele KNVB-boetes af te schrijven.

Datum     Handtekening

 

 
 
   

EGS’20 
Sportpark De Kranenhof 
 
Stoottroepenweg 2A 
5364 MV Escharen 
IBAN: NL90RABO0117197521 
W: www.egs20.nl 
 
Secretariaat: 
Dhr. E. van Kraaij 
Beerschemaasweg 41 
5364 NR Escharen 
T: 06-21963879 
E: secretaris@egs20.nl 
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