v.v. H.Z.’75
INSCHRIJF-/ WIJZIGINGS-/ AFMELDFORMULIER
Ondergetekende meldt zich middels dit formulier aan als lid van v.v. H.Z.’75.
Voor personen jonger dan 18 jaar dient één der ouders of verzorgers mede te ondertekenen.

Achternaam : …………………………………………………………………………
Tussenvoegsel: …………………………..

Roepnaam : ……………………………………………………………………………….

Straatnaam : ………………………………………………………………………….
Postcode : …………………………………

Voorletters : ..…………………………….

Huisnummer: ……………………………..

Woonplaats : ………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………………

Telefoon mobiel : ………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………..…..

Geboortedatum : …………………………………………………

Geslacht (m/v) : …………

Geboorteplaats : …………………………………………

Soort legitimatie: …………………………………………
Type Lidmaatschap (één vakje aankruisen):
Betaling contributie (één vakje aankruisen):

Nationaliteit : ..………………………..

Nummer legitimatie: ………………………………………………..

Actief lid:

Rustend lid:

Donateur:

Donateur + clubblad:

per jaar:

per halfjaar:

Rustend lid+KNVB:

Voor het innen van de contributie maakt de vereniging gebruik van automatische incasso.
Ik wil vrijwilligerswerk verrichten bij de vereniging:
Naam: …………………………………… (in geval van vertegenwoordiger jeugdlid)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. H.Z.’75 tot het innen van de door de Algemene
Ledenvergadering van v.v.H.Z.’75 jaarlijks vastgestelde contributie van banknummer :
IBAN-nummer: …………………………………………………………………………..
Naam bank: …………………………………………………

Plaats: .…………………………………………………………….

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per einde seizoen / boekjaar (30 juni) en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen / boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen / boekjaar (01 juli t/m 30 juni)
verschuldigd. Restitutie van betaalde contributie is dan ook niet mogelijk.
Een ieder die zich aanmeldt als lid van onze vereniging 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.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande gegevens en regeling.
Handtekening

Handtekening
Ouder/verzorger

Datum : ………………………..
Formulier inleveren bij :
William Hoeve, Vogelstraat 3, 4927 BC Hooge Zwaluwe
of één der overige bestuursleden.

Voor nieuwe leden 14 jaar en ouder inleveren inclusief kopie
legitimatiebewijs.
Voor nieuwe leden 10 jaar en ouder inleveren inclusief pasfoto
t.b.v. spelerspas.

Wedstrijdkleding is verkrijgbaar bij de vereniging.
Shirts worden door de vereniging beschikbaar gesteld.
Broeken en kousen dienen door de leden zelf te worden gekocht.
Deelname geschiedt uitsluitend in verenigingstenue.

Kosten wedstrijdkleding vereniging (verkrijgbaar in kantine):
Wedstrijdbroek: EUR 20,00
Kousen
: EUR 7,50

Senioren :
Jeugd :
Senioren
€ 102,- / jaar
Junioren (A,B,C jeugd)
€ 74,- / jaar
Rustend lid
€ 52,- / jaar
Pupillen (D,E,F jeugd)
€ 63,- / jaar
Rustend lid + lid KNVB
€ 65,- / jaar
Rustend jeugdlid
€ 25,- / jaar
Donateurs :
Donateurs
bijdrage vrij
Donateurs + clubblad
vanaf € 22,- / jaar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De contributie voor het seizoen 2018 / 2019 is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 21 september 2018.
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