
Achternaam Voorletters

Roepnaam Man Vrouw

Adres Postcode

Woonplaats School

Geboortedatum Geboorteplaats

Telefoon Mobiel

Ben je de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging? 

Zo ja, welke verenging en welke periode?

(Je dient dan ook een overschrijvingsformulier in te leveren)

Identificatie (verplicht voor 13 jaar en ouder)

Ik voeg een copie 
bij van  : Nummer

Machtiging

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan v.v. Texel '94 om van zijn/haar hier bovengenoemd rekeningnummer 
bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap en andere voetbalgerelateerde zaken. Het is altijd mogelijk een onjuiste betaling 
binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen terug te boeken. 

Adres

Woonplaats

Handtekening 
  
(Bij aanmeldingen 
van leden jonger dan 
18 jaar van ouders of 
verzorgers)

(De contributie dient per automatische incasso betaald te worden. )

Spelerspas KNVB: Indien je 10 jaar of ouder bent dien je een recente pasfoto mee te sturen met dit aanmeldingsformulier. Deze 
pasfoto hebben wij nodig voor het aanvragen van de KNVB Spelerspas. Tevens geef je hiermee toestemming dat de pasfoto en de 
persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas door Sagem Identification en gedurende 
de geldigheid van de spelerspas te bewaren. Ook machtig je Texel '94 om de pasfoto op het “Aanvraagformulier Spelerspas” te 
plaatsen en het formulier te voorzien van een handtekening, zodat de spelerspas aangevraagd kan worden.

Naam

Postcode 

Vrijwilligerswerk:  Van onze leden verwachten wij dat ieder lid en bij de pupillen en junioren de ouders van die leden,  zich een aantal 
malen per seizoen in zetten voor de vereniging. Dit houdt in dat iedereen een keer helpt in de kantine en met het hele team een 
schoonmaakdienst draait. 

Om je inschrijving goed te laten 
verlopen dien je de volgende 
documenten in te leveren bij: 
  
René Guldemond 
Duykerdam 21 
1791 TA Den Burg

- Aanmeldingsformulier 
  
- Kopie van een geldig      
legitimatiebewijs 
 
- Recente pasfoto (indien 
10 jaar of ouder)

Ja nee

Paspoort Identiteitsbewijs

Naam Bank Rekeningnummer

Emailadres 


Ben je de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging? 
(Je dient dan ook een overschrijvingsformulier in te leveren)
Identificatie (verplicht voor 13 jaar en ouder)
Ik voeg een copie bij van  : 
Machtiging
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan v.v. Texel '94 om van zijn/haar hier bovengenoemd rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap en andere voetbalgerelateerde zaken. Het is altijd mogelijk een onjuiste betaling binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen terug te boeken. 
(De contributie dient per automatische incasso betaald te worden. )
Spelerspas KNVB: Indien je 10 jaar of ouder bent dien je een recente pasfoto mee te sturen met dit aanmeldingsformulier. Deze pasfoto hebben wij nodig voor het aanvragen van de KNVB Spelerspas. Tevens geef je hiermee toestemming dat de pasfoto en de persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas door Sagem Identification en gedurende de geldigheid van de spelerspas te bewaren. Ook machtig je Texel '94 om de pasfoto op het “Aanvraagformulier Spelerspas” te plaatsen en het formulier te voorzien van een handtekening, zodat de spelerspas aangevraagd kan worden.
Vrijwilligerswerk:  Van onze leden verwachten wij dat ieder lid en bij de pupillen en junioren de ouders van die leden,  zich een aantal
malen per seizoen in zetten voor de vereniging. Dit houdt in dat iedereen een keer helpt in de kantine en met het hele team een schoonmaakdienst draait. 
Om je inschrijving goed te laten verlopen dien je de volgende documenten in te leveren bij:
 
René Guldemond
Duykerdam 21
1791 TA Den Burg
- Aanmeldingsformulier
 
- Kopie van een geldig                               legitimatiebewijs
- Recente pasfoto (indien 10 jaar of ouder)
8.2.1.4029.1.523496.503679
	TextField1: 
	TextField2: 
	TextField3: 
	: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7: 
	TextField8: 
	TextField9: 
	TextField10: 
	TextField11: 
	TextField12: 
	TextField13: 
	TextField15: 
	TextField16: 
	TextField17: 
	TextField18: 
	TextField19: 
	TextField20: 
	TextField21: 



