
Algemene gegevens:

(11 jaar of ouder? Pasfoto inleveren)

Contactgegevens:

Legitimatiegegevens:

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Heb je de laatste drie jaar ergens anders gevoetbald? Dan is overschrijving verplicht! Vul in…

Contributieverplichting incl. kledingleaseplan / Automatische incasso per kwartaal:

Senior Junior Pupil Mini's Geen 

€ 57,00 € 47,50 € 39,75 € 16,00 Inschrijfgeld

Ondertekening (Onder de 18 jaar? Laat een van je ouders of verzorgers tekenen!)

In te vullen door v.v. LRC Leerdam

Inschrijfgeld à € 7,00 betaald?  Ja / Nee                           (= 4x4 competitie/E-F-pupillen)

Inschrijfgeld à € 10,00* betaald?  Ja / Nee         (= D-pupillen/junioren/senioren m.u.v. niet spelend - niet actief)

Gaat spelen in team?         * incl. € 3 voor de spelerspas

Inschrijfformulier ontvangen door Ontvangen:

zoals hierboven omschreven van zijn/haar rekening af te schrijven. 2. Ondergetekende accepteert bovendien contributie-

INSCHRIJFFORMULIER          

Rekeningnummer

Datum van de laatste officiële wedstrijd die je heb gespeeld (bij vereniging)

E-mailadres

Legitimatie

Nummer

Ja / Nee

€ 32,00Kwartaalbedrag

Man / VrouwGeslacht

Pasfoto / Kopie Legitimatie

Niet actief / Niet spelend

Paspoort / Rijbewijs / I.D. kaart / Anders, n.l.:

Vereniging

kledingleaseplan ad. € 7,50 van zijn/haar rekening af te schrijven. 4. Tevens machtigt ondergetekende v.v. LRC Leerdam

dat boetes opgelegd door de KNVB per kwartaal van zijn/haar rekening worden afgeschreven. 5. Restitutie van de contributie is

niet mogelijk. 6. Contributie is verschuldigd voor een heel seizoen! 7. Wederopzegging dient vóór 31 mei bekend te zijn 

middels het opzegformulier. 8. Na deze datum is ondergetekende voor het nieuwe seizoen contributie verschuldigd

Overschrijving

Datum Handtekening

1. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. LRC Leerdam om per kwartaal contributiebedragen

wijzigingen als gevolg van wijziging van leeftijdscategorie alsmede contributiewijzigingen die zijn vastgesteld in de algemene

ledenvergadering. 3. Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan v.v. LRC Leerdam om éénmalig het inschrijfgeld

Rekeninghouder plaatsRekeninghouder

Straat

Woonplaats

Telefoon

Nationaliteit

Huisnummer

Postcode

Mobiel

Voorletters

Tussenvoegsel

Geboortedatum

Roepnaam

Achternaam

Geboorteplaats


