
 
AANMELDINGSFORMULIER 
FC HILVERSUM - JEUGD 

Dit formulier graag volledig invullen en ondertekenen. Bij aanmelding dient een lid zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Voor de contributie ontvangt u 
een formulier voor automatische incasso. Ieder lid is verplicht de contributie over het gehele boekjaar te voldoen, ook bij tussentijdse afmelding. Wie het lidmaatschap 
wil beëindigen, moet dit schriftelijk doen bij de secretaris van FC Hilversum voor het einde van het boekjaar, dus uiterlijk 31 mei. Indien de contributie niet tijdig is 
voldaan, is het lid niet gerechtigd te trainen of te spelen. 
 

Achternaam    : ___________________________________  

Roepnaam en voorletters  : ___________________________________  

Geboortedatum : __________________  Geboorteplaats :      

Nationaliteit    : ___________________________________  

Adres     : _____________________________    

Postcode : _________________ Woonplaats: _____________      

Telefoonnummer : _________________ Mobielnummer: _________________  

E-mailadres    : _____________________________________  

geeft zich op als lid bij FC Hilversum. 
 
Beantwoord ook de volgende vragen 

• Ben je/was je lid van een andere sportvereniging?    Ja/Nee 

• Zo ja, van welke vereniging? ___________________________________ 

• Wanneer heb je voor het laatst gespeeld voor die vereniging? _________ 

• Heb je bij die vereniging alle financiële verplichtingen voldaan?  Ja/Nee 

• Beroep vader:        

• Beroep moeder:       

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande mededelingen en zich met 
de inhoud ervan te kunnen verenigen. Tevens verklaart hij/zij bovenstaande vragen naar waarheid 
te hebben beantwoord en ingevuld. 

Vragen aan de ouders 
Bent u in het bezit van vervoer (auto)?       Ja/Nee 
Zo ja, wilt u ook meedoen in het vervoer van de teams?     Ja/Nee 
Wilt u incidenteel bar/keuken werkzaamheden verrichten?    Ja/Nee 
Wilt u bij FC Hilversum ondersteunende werkzaamheden verrichten?  Ja/Nee  
Wilt u bij FC Hilversum werkzaamheden bij de jeugdafdelingverrichten? Ja/Nee 
 
Plaats    : _____________________________ 

Datum   : _____________________________ 

Handtekening  : _____________________________ 

Handtekening ouders : _____________________________ 

Bij leden tot 18 jaar is medeondertekening door ouder c.q. voogd verplicht. Ook een kopie legitimatiebewijs bijvoegen. 

Legitimatie Ja/Nee 
KNVB-nummer   : ______________________ 


