Aanmelding KNVB
Een ieder die betrokken is bij wedstrijden van de vereniging dient lid te zijn van de KNVB.
Indien personen geen lid zijn van de KNVB en zich wel misdragen bij wedstrijden, dan is het voor de KNVB
niet mogelijk deze personen ter verantwoording te roepen. Een eventuele straf kan dan alleen opgelegd
worden aan de vereniging en die zal in dit geval dan hoger zijn dan wanneer de personen in kwestie wel lid
zijn van de vereniging. Achterliggende reden hiervoor is dat de KNVB voor haar leden een ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Mocht er zich een ongeluk voordoen, dan kunnen de leden
hier aanspraak op maken.
Dus leiders, coaches/trainers, grensrechters en dergelijke dienen ten alle tijden lid te zijn van de KNVB, het
maakt hierbij niet uit of het senioren dan wel pupillenvoetbal betreft.
Wij willen alle leiders, coaches/trainers, grensrechters die nog niet via onze vereniging lid zijn van de KNVB
aanmelden. Voor deze aanmelding vragen wij een vrijwillige bijdrage van 25 euro per jaar. Wij vragen u om
bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen.
Het ingevulde formulier kunt u in mijn postvakje (secretariaat) in de bestuurskamer doen of opsturen naar
onderstaand adres.
Alvast hartelijk dank.
Groeten,
Tonnie van Bentum
secretariaat v.v. 't Goy
Beusichemeseweg 45
3997 MH 't Goy

Begeleider

AANMELDINGSFORMULIER

Jeugd/senioren leider/trainer/grensrechter

Team:…….

LIDNUMMER:

(in te vullen door v.v. ’t Goy)

ACHTERNAAM:

VOORNAAM:

VOORLETTERS/ROEPNAAM:
GEBOORTEDATUM:

GESLACHT:

man/vrouw

ADRES:
POSTCODE WOONPLAATS:
TELEFOONNUMMER:

EMAILADRES:

SOORT LEGITIMATIE:

NR:

Ik ben wel/niet bereid om € 25,00 euro te betalen als steunend lid.
Bovenstaande gegevens zijn door ondergetekende naar waarheid ingevuld.
Bankgegevens tbv doorlopende S€PA machtiging
IBAN/Bankrekeningnr:
TEN NAME VAN
ADRES
WOONPLAATS
Handtekening rekeninghouder

Bovenstaande gegevens zijn door ondergetekende naar waarheid ingevuld.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. ’t Goy, Tuurdijk 33, 3997
MS ’t Goy, Incassant ID: NL26ZZZ404773160000 om doorlopende incasso opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van v.v. ’t Goy (Kenmerk machtiging: hier ontvangt u later bericht over, voordat de
eerste incasso plaats vindt). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening

Datum

