Aanmeldingsformulier nieuwe leden R.K.S.V. BOERDONK
Gegevens kandidaat-lid:
Achternaam (voluit)
Voorletters (voluit)
Roepnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mobiel)
E-mail
IBANnummer
Handtekening voor akkoord met
voldoening contributie middels
automatische incasso*

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bank:

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Voetbalverenigingen waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaar actief is geweest:

Handtekening kandidaat-lid vanaf 18 jaar:
Kandidaat-lid onder 18 jaar:
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger :

.
.

Als vereniging zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers, denk hierbij aan: (jeugd)leider / (jeugd)trainer /
wassen shirts e.d. / schoon maken kleedlokalen / schoon maken kantine / onderhouden terrein en velden /
vlagger / scheidsrechter / bestuurslid / commissie lid / P.R. / enz.
Wilt u (als wettelijk vertegenwoordiger) ook als vrijwilliger actief zijn binnen de club?
JA/NEE
Zo ja, welke taken zou u graag op u willen nemen?
.
Eventuele informatie kunt u te allen tijde opvragen bij de bestuursleden.
Naast de bovenstaande volledig ingevulde informatie, dient het kandidaat-lid: a) vanaf 10 jaar 1 pasfoto
(géén digitale) in te leveren welke nodig zijn voor de spelerspas, b) vanaf 16 jaar een kopie van een geldig
identificatiebewijs te verstrekken. Uw aanmelding is pas definitief zodra de gegevens verwerkt zijn door de
ledenadministrateur. Bij wijzigingen in de bovenstaande gegevens dient het kandidaat-lid deze z.s.m. door
te geven, per voorkeur via e-mail naar info@rksvboerdonk.nl De gegevens zoals vermeld op dit
aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle
reguliere verenigingsactiviteiten. De (wettelijk vertegenwoordiger van) kandidaat-lid geeft toestemming om
zijn/haar gegevens door te geven aan de K.N.V.B. in verband met aanmelding als lid en verklaart er bekend
mee te zijn dat de K.N.V.B. de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en
onderzoeksactiviteiten. Contributiebedragen zijn terug te vinden op www.rksvboerdonk.nl In het
hoofdmenu onder Clubinformatie  Contributie & Lid worden.
* = Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan incassant R.K.S.V. Boerdonk (IBANnr.
NL94RABO0114695237) om de contributie af te schrijven van bank/girorekening van ondergetekende en wordt
hiervan van tevoren over bericht. De geldende terug boekingstermijn is 56 kalenderdagen.

Gelieve dit formulier af te geven bij/op te sturen naar de ledenadministrateur:
Nettie Opheij, Lekerweg 5, 5469 ND Boerdonk
In te vullen door ledenadministrateur R.K.S.V. Boerdonk:
Datum aanmelding ontvangen
:
Nr. geldig legitimatiebewijs + Soort :
ID/Rijbewijs/Paspoort/
Kandidaat-lid ingeschreven als
: rustend/junioren/senioren/donateur/donateur stemrecht/
K.N.V.B. relatiecode
:

.

.
.
.

