
INSCHRIJFFORMULIER

Achternaam …………………………………………………………………

Voorletter(s) …………………………………………………………………

Roepnaam …………………………………………………………………

Straat + huisnummer …………………………………………………………………

Postcode + Woonplaats …………………………………………………………………

Telefoon ………………………… Mobiel …………………………

E-mailadres ………………………………………@...................................

Geboortedatum …………………………………………………… 0 man        0 vrouw *

Komt u van een andere vereniging ja/nee zo ja welke ………………………..

Op welke datum speelde u uw laatste wedstrijd voor deze vereniging …………………………………………

Ingangsdatum lidmaatschap …………………………………………………… 0 werkend 0 rustend *

IBAN ……………………………………………………

Tenaamstelling bankrekening …………………………………………………………………

Handtekening …………………………………………

* Aankruisen wat van toepassing is

Ben je 14 jaar of ouder tevens een kopie van je ID Kaart, Paspoort of Rijbewijs bij dit formulier inleveren

Bij ondertekening gaat u akkoord dat de penningmeester ieder kwartaal de contributie en de door de KNVB

opgelegde boetes incasseert

In geval van minderjarigheid dient dit de wettelijke vertegenwoordigster te zijn.

Bij onze vereniging werken we met vanzelfsprekende dienstverlening. Na ondertekening van dit inschrijfformulier 

bent u ook akkoord en geeft u aan op de hoogte te zijn van het beleid m.b.t. vanzelfsprekende dienstverlening.

De seniorenteams worden ingedeeld en ouder(s) / verzorger(s) van jeugdleden kunnen zichzelf

inplannen door een account aan te maken.

 https://www.svmeerkerk.nl/1010/vanzelfsprekende-dienstverlening-binnen-sv-meerkerk/ voor meer informatie

Dit formulier inleveren bij:  H.A. Vroege     Pr. Margrietstraat 30    4231AV Meerkerk    of afgeven in de bestuurskamer

Peildatum voor het bepalen van de contributie is de leeftijd op 1 juli van het kalenderjaar.

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en per kalenderkwartaal.

Wijzigingen in bovenstaande gegevens gelieve u door te geven naar; ledenadministratie@svmeerkerk.nl

Leeftijdsgroep: Contributie:

-18 jaar en ouder € 15,50

-13 t/m 17 jaar € 10,75

-  6 t/m 12 jaar €   9,50

- rustende leden/donateurs €   6,00

- 65+ leden €   6,00

LET OP!!

Indien er sprake is van een inschrijving van een Jeugdlid gedurende het reeds lopende seizoen,

bestaat de kans dat het jeugdlid geen wedstrijden meer kan spelen vanwege overvolle teams.

Trainingen kunnen wel gewoon worden bijgewoond
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