Ledenadministratie

Voetbalvereniging

''Peize''
Opgericht 25 oktober 1931, Koninklijk goedgekeurd 8 september 1960

Aanmeldingsformulier leden

Ton van der Meijs
Turfringen 22
9321 AZ Peize
050-5033663 / 06-22517103
ledenadministratie@vvpeize.nl

[s.v.p. volledig invullen]

Naam:
Adres:
Postcode / Woonplaats
Telefoon 1:
Telefoon 2:
Komt over van voetbalvereniging /
heeft bij andere vereniging gespeeld
N.B. Als je minder dan 3 jaar geleden bij een andere voetbalvereniging hebt gespeeld, gaat automatisch
een overschrijvingsverzoek naar de oude vereniging. U hoeft niets te doen als u zonder problemen daar
afgemeld bent.

Geboortedatum:
E-mail adres1:

E-mail adres2:

14 jaar of ouder identificatie nummer
van

 rijbewijs
Nr:

IBAN-rekeningnummer
(alleen via automatische incasso)

 paspoort

 identiteitskaart
KNVB-lidnummer:


 Vrouw
Man

 Spelend lid
Niet spelend lid

 Verenigingslid / relatie
Recreant
Ontvangst clubblad
Zelf downloaden van www.vvpeize.nl


Vrijwilligerswerk (keuze verplicht!!)
deelname aan 3 kantinediensten per jaar

leider bij team met kosten NSL KNVB € 25

deelname aan schoonmaakdienst kleedkamers

€ 100 contributieverhoging
Voorkeur team (definitief te bepalen door de HB):
Artikel: KNVB Digitale Spelerspas
Vanaf het jaar dat een kind 10 wordt tot en met senioren moet er in verband met de KNVB
digitale spelerspas, bij dit formulier een pasfoto worden ingeleverd bij de ledenadministratie.
 recente pasfoto
Hierbij geef ik toestemming mijn pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het
vervaardigen van de KNVB Digitale Spelerspas.
Artikel: Kantinediensten
Van leden vanaf 18 jaar en ouders van leden jonger dan 18 jaar wordt verwacht dat ze actief
deelnemen aan kantinediensten. 3 x per jaar. Alleen ouders die leider of trainer van een team
worden, zijn vrijgesteld van deze kantinediensten. Men dient zelf in mei / juni het rooster in te
vullen. De kantinediensten worden bekend gemaakt op de website. Alternatieven zijn o.a.
deelname aan schoonmaak kleedkamers of € 100 contributieverhoging.
Voor nieuwe leden het volledig ingevulde formulier en vanaf het jaar dat men 10 jaar wordt
met een pasfoto inleveren bij de ledenadministratie; mag ook digitaal. Mutatieformulieren idem.
De adresgegevens staan boven aan het formulier vermeld.
Afmelding schriftelijk bij ledenadministratie vóór 31 mei.
Ik verklaar het document naar waarheid te hebben ingevuld Handtekening lid/ouder/voogd
en akkoord te gaan met de genoemde artikelen.
Geslacht
Soort lid

Datum:
 aankruisen wat van toepassing is

versie: 2019-06-16

