AANMELDINGSFORMULIER

JEUGD
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:

Bankgegevens tbv doorlopende S€PA machtiging
IBAN/Bankrekeningnr:
TEN NAME VAN
ADRES
WOONPLAATS
Handtekening rekeninghouder

Vragen
Was uw zoon/dochter al eerder lid van een voetbalvereniging
Indien Ja, welke vereniging………………………………………………………………………..
Welk seizoen speelde u zoon/dochter voor het laatst ……………………………..
Heeft u bij deze vereniging aan uw financiële verplichtingen voldaan?
Zijn er zaken die aandacht verdienen, bespreek dit dan met de leider
en/of trainer.

ja/Nee
Ja/Nee

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.
Boetes die door de KNVB worden gegeven worden ook automatisch geïncasseerd.

Handtekening ouders/voogd

Datum

AAN DE OUDERS:
In hoeverre wilt u zich beschikbaar stellen c.q. heeft u belangstelling als vrijwilliger
voor:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leider jeugd en/of senioren *
Jeugdtrainer
Scheidsrechter zaterdag jeugd en/of zondag senioren *
Wedstrijdsecretaris jeugd en/of senioren *
Coördinator A, B of C-junioren *
Coördinator D, E of F-pupillen *
Bardienst zaterdag en/of zondag *
Activiteitencommissie jeugd en/of senioren *
Hand en Spandiensten verrichten bij activiteiten
Pr commissie
Accommodatiecommissie
Kantinecommissie
Internetgroep (onderhoud site)
Toernooi commissie jeugd
Sponsorcommissie
Jeugdcommissie
Technische commissie jeugd en/of senioren *
geen belangstelling

Wat is het beroep van
ouders/verzorgers……………………………………………………………………………
U wordt verzocht 1 of meer vakjes aan te vinken!
* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
Graag willen wij van u weten of u in het bezit bent van een AED of EHBO diploma
o
o

Ja, ik heb een AED diploma
Ja, Ik heb een EHBO diploma

BIJ VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE SECRETARIS VAN V.V.’T GOY.
TONNIE VAN BENTUM
Formulier sturen
naar:
Tonnie van Bentum
Beusichemseweg 45
3997 MH ‘t Goy
030-6012382

