v.v. MONTFOORT

AANMELDFORMULIER
1. De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van v.v. Montfoort in verband
met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in
verband met reclame- , marketing- en onderzoeksdoeleinden.
2. Ondergetekende geeft toestemming om zijn haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid
en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en
onderzoeksactiviteiten.
3. Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, v.v. Montfoort tot automatische incasso van de verschuldigde contributie. De
automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier. De contributie zal geïnd worden in de maanden
juli – januari. (Contributie voor niet-spelende leden wordt in één keer geïnd).
4. Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt.
5. U kunt dit formulier invullen en na ondertekening en voorzien van een recente pasfoto, met op de achterkant de naam en
geboortedatum, weer inleveren bij het secretariaat.
6. Lid worden van v.v. Montfoort houdt in dat u lid wordt van een vereniging, waar al het werk door vrijwilligers gedaan wordt. Dit
houdt in dat van alle leden verwacht wordt dat zij iets voor de club doen. Denk hierbij aan bardienst,
onderhoudswerkzaamheden, participeren in een commissie, etc.

KNVB (indien bekend)
Relatienummer

:

PERSOONSGEGEVENS
Achternaam

:

Tussenvoegsel

:

Roepnaam

:

Voorletters

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Geslacht

: man / vrouw

Nationaliteit

:

Soort legitimatie

: ID-kaart / Paspoort / Rijbewijs

Legitimatienr.

:

ADRES/CONTACTGEGEVENS
Straatnaam

:

Huisnummer

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

Mobiel

:

E-mail

:

FINANCIEEL
Naam rekeninghouder :
IBAN rekeningnr.

:

Datum

:

Handtekening

:

(Indien minderjarig,
handtekening
ouder/verzorger.)

IN TE VULLEN DOOR v.v. MONTFOORT
Aanmeld

:

Invoerdatum Sportlink:

:

Team

:

Relatienummer KNVB

:

Versie: mei 2016

