
AANMELDING en OVERSCHRIJFFORMULIER 

Inschrijven is mogelijk in het kalenderjaar dat een kind 5 jaar oud wordt. Plaatsing is afhankelijk van moment van 

inschrijven, start seizoen en de wachtlijsten. 

Vermeld bij kinderen tot minstens 12 jaar altijd telefoonnummers en emailadres van de ouder(s). 

Ondergetekende wenst spelend lid / donateur *) te worden van voetbalvereniging Hoogland: 

Achternaam en voorletters :_____________________________________________________________  M / V *) 

Roepnaam  :___________________________ Nationaliteit: ______________________________ 

Geboortedatum  :___________________________ Geboorteplaats:____________________________ 

Straat en huisnummer :____________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats :____________________________________________________________________ 

Telefoonnummers thuis:_____________________________mobiel: 06 - _________________________ 

Emailadres : ____________________________________________________________________ 

IBAN rekeningnummer       :____________________________________________________________________ 

BIC nummer : ___________________________________________________________________ 

Betaling: per seizoen/per kwartaal *  

Eventuele bijzonderheden :____________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VOOR SPELENDE LEDEN VAN 14 JAAR EN OUDER: 

Soort identiteitsbewijs: Paspoort/Rijbewijs/Identiteitskaart/anders, nl:___________________________________* 

Nummer van dit identiteitsbewijs: _______________________________________________________________ 

Bent u 14 jaar of ouder maar vult u deze gegevens niet in, dan wordt uw inschrijving niet in behandeling 
genomen, aangezien de KNVB deze gegevens van ons eist. 

Bent u eerder lid of donateur geweest van v.v. Hoogland?   JA / NEE *)  Zo ja, tot wanneer:  _________________ 

Bent u in de afgelopen drie jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?    JA / NEE *) 

Zo ja, welke vereniging en in welk team? ______________________________________________________________________________________ 

Wanneer eindigde uw lidmaatschap bij deze vereniging? ____________________________________________ 

CONTRIBUTIE  (leest u s.v.p. de handleiding goed door) 
Het inschrijfgeld voor spelende leden bedraagt eenmalig  € 15,00. 
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 
Ondergetekende machtigt voetbalvereniging Hoogland om éénmalig het inschrijfgeld (€ 15) van bovenstaand 
rekeningnummer te incasseren (dit geldt alleen voor aanmeldingen als spelend lid). 
Ondergetekende machtigt voetbalvereniging Hoogland om, zodra het aangemelde lid deelneemt aan trainingen 
en/of wedstrijden, de verschuldigde contributie van bovenstaand rekeningnummer te incasseren (als u geen 
keuze maakt, gaan wij uit van betaling per seizoen). Ondergetekende machtigt voetbalvereniging Hoogland om 
(indien van toepassing) kosten voor spelerspas, boetes, selectietoeslag, kledingplan e.d. van bovenstaand 
rekeningnummer te incasseren. 
Ondergetekende gaat met de bepalingen van de vereniging akkoord. 
Minderjarigen laten tekenen door de ouder / voogd(es). 

Plaats en datum:________________________________ Handtekening:_________________________________ 

*) doorhalen wat niet van toepassing is    


