
In te vullen door SV Warmunda

Lidnummer

Relatienummer

HIERMEE GEEF IK MIJ ALS LID OP VAN SV WARMUNDA

Naam Geslacht: M / V 

Adres

Postcode 

Woonplaats

Geboortedatum

Email adres

Telefoonnummer

IK WENS DEEL TE NEMEN AAN :      Handbal / Veldvoetbal / Zaalvoetbal (doorhalen wat niet van toepassing is)

Identiteitsbewijs (verplicht voor leden ouder dan 16 jaar)

Soort identiteitsbewijs (pas etc.)

Nummer identiteitsbewijs

Voor handbal ALTIJD en voor voetbal vanaf 10 jaar een pasfoto inleveren!

De contributie voor het seizoen 2016-2017 is:

Voetbal Handbal

Senioren Senioren

Junioren A Junioren A 

Junioren C en B Junioren B 

Junioren D, E en F Junioren C

trainingsgroep Junioren D

Zaalvoetbal Junioren F (mini)

Ukken Recreanten incl. zaaltraining

Recreanten excl. zaaltraining

Tegelijk met dit inschrijfformulier dient  u de bijbehorende doorlopende machtiging in te leveren.

Met deze machtiging machtigt u de vereniging jaarlijks de contributie te innen.

Helaas kunnen wij u zonder bovengenoemde machtiging niet inschrijven en bent u niet 

gerechtigd deel te nemen aan wedstrijden van SV Warmunda.

WARMOND (datum)

Handtekening 

Indien het een jeugdspeler betreft, dan handtekening van een ouder of verzorger.

OPROEP voor leden en (groot)ouders / verzorgers van leden

Wij heten jullie van harte welkom als nieuw lid en hopen dat je veel plezier gaat beleven aan voetbal.

Omdat alle teams een leid(st)er of train(st)er nodig hebben, omdat er mensen achter de bar 

moeten staan om de leden na de wedstrijden te voorzien van een drankje 

en wedstrijden moeten worden geleid door een scheidsrechter, doen wij een beroep op jullie.

GEEF JE OP voor een taak binnen de vereniging,  je bewijst de club er een grote dienst mee!

Formulier en machtiging inleveren bij respectievelijk:

Voetbal Handbal

Thérèse Mastemaker Veerle vd Voort

Schoonoord 10 Burg. Ketelaarstraat 25E

2361 VS  WARMOND 2361 AA  WARMOND

€ 115

€ 112 € 105

€ 182 € 84

€ 52 € 170

€ 147 € 173

€ 132 € 147

€ 120 € 131

INSCHRIJFFORMULIER

€ 208 € 231


