Aanmeld-/afmeld-/wijzigingsformulier v.v. OJC ROSMALEN
in te vullen door kader OJC

Aanmelding

35+

Wijziging

55+

Functie

Afmelding

G-voetbal

Team

Peuters (tot 4 jr)
Kleuters (4-6 jr)
Overige (+7 jr)
Vrijwilliger

Bondslid
Verenigingslid
Verwerkt aanmeldingslijst
Aanm. verst. naar clusterc.
Aanv.VOG vrijw. Com.
Aangemeld bij de KNVB
Verwerkt mutatie

Datum aanmelding

___ - ___ - ______

Achternaam
Roepnaam
Geslacht
Man / Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)
Adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoon 1e nr
Telefoon 2e nr
Mob.Tel 1e nr
Mob. Tel 2e nr
E-mail lid
E-mail ouder(s) *
Eerder gevoetbald
Ja / Nee
Bij vereniging
Datum laatste wedstr.
___ - ___ - ______
KNVB-nummer
* of wettelijke vertegenwoordiger

kopie geldig legitimatie bewijs
kopie geldig legitimatie bewijs
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

Tussenvoegsel
Voorletters
Geb. datum

___ - ___ - ______

Team

Regeling KNVB: Nieuwe leden vanaf 11 jaar en ouder dienen bij aanmelding een pasfoto in te leveren. Hiermee geeft u
toestemming de pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB Spelerspas en deze te bewaren
gedurende de geldigheid van de pas.
Regeling AVG: Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging. Alle gegevens op
het aanmeldformulier worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van communicatie binnen de vereniging.
Het lid heeft door aanmelding geen bezwaar tegen het gebruik van foto's voor website en
Akkoord
JA
andere sociale media.
Legitimatie: Nieuwe leden vanaf 16 jaar dienen een kopie van een geldig legitimatie in te leveren (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).
Inschrijfgeld: Bij nieuwe leden wordt éénmalig 10 euro inschrijfgeld berekend.
I.v.m. verplichte machtiging automatische incasso:
IBAN Banknummer
Tenaamstelling

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. OJC ROSMALEN voor afschrijving van inschrijfgeld,
jaarlijks het verschuldigde contributiebedrag en overige kosten (zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering)
Handtekening

Datum

___ - ___ - ______

Inleveren: Op zaterdag en zondag bij het wedstrijdsecretariaat van het voetbalcomplex. Is hier niemand aanwezig of is het
sportcomplex gesloten dan graag het aanmeldingsformulier deponeren in de brievenbus van het sportcomplex.
Adres: Laaghemaal 38, 5247 NP Rosmalen

