
Inschrijfformulier 
 

 

 
 

Aanmelding                    Wijziging                       Afmelding              
  

Invullen door lid:                                                               
      
Naam en voorletters  :       _________________________________ Voornaam : ___________________ 
                                                                                                     
Straat en huisnummer      :       _________________________________ KNVB Lidnummer : ___________________ 
                                                                                                   
Postcode en woonplaats   :       _________________________________ Geboortedatum : ___________________ 
                   
Telefoon                     :       _________________________________ Geslacht:      Man    Vrouw        
 
E-mailadres :       __________________________________________________ 
                           
Overschrijving nodig :      Nee  Ja, van voetbalver. ____________________ 
Overschrijvingsformulier aanwezig :     Nee  Ja 

Kopie legitimatie bijgevoegd (verplicht ):     Nee  Ja 

Pasfoto ingeleverd (verplicht vanaf D-pupillen):    Nee  Ja 

Kopie bankpasje verificatie gegevens (verplicht)    Nee  Ja 
 

Meld zich aan als lid:                         
 Veld  Senior  Dames  35+    G   
  Junior  Pupil  Trainend pupil   Meisjes  JG   
 Zaal  Senior  Dames 
 Vrijwilliger 
 Rustend 65-  Rustend 65+ 
 Donateur  Donateur met weekbrief    
 

U wenst te worden ingedeeld in:     een prestatie gericht team             recreatief team 
Indien prestatiegericht; op welk niveau heeft u recent gespeeld en bij welke vereniging? ___________________ 
 

Welke bijdrage bent u als nieuw lid of als ouder/verzorger/voogd bereid te leveren aan de club?    
(van elke ouder/verzorger wordt een kleine bijdrage verwacht in welke vorm dan ook) 
 Scheidsrechter  Leid(st)er  Velddienst  Commissie  Vrijwilliger                                   
 Kantinewerkzaamheden  Hulptrainer  Klussen  Anders n.l…………………………   
 

Machtiging voor automatische incasso                      

 
 Ik geef V.V. Smitshoek toestemming tot het automatisch afschrijven van mijn contributie                                                  
                      
IBAN Nummer  Bankrekening  ........................................................................         
 
Ten name van:    ......................................................................... 
 
Handtekening    ……………………………………………………… 
 

 

 

Ingevuld d.d:……………………………    Plaats:………………………….   Handtekening:……………………… 
 

 

 Onvolledig en niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen. 

 Bij ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden van de V.V. Smitshoek zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement 

 Bij pupillen-  en/of juniorleden  moet één der ouders of verzorgers ondertekenen. 

 Elk nieuw lid heeft een tijdelijk lidmaatschap van 1 jaar. Deze periode wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd na een 

periode van 1 jaar. Leden die zich niet houden aan de binnen de VV Smitshoek gestelde normen en waarden worden als lid 

geroyeerd.  

 

 
Formulier ingenomen door:  ………………………………………......     Datum inname  ...................................                      
 

Invullen na inname door administratie: 

FUNCTIONARIS DATUM PARAAF 

Wedstrijdsecretariaat VV Smitshoek  

 

 

Ledenadministratie VV Smitshoek   

Ledenadministratie KNVB   

  


