Aanmelding NIEUW LID van voetbalvereniging AFC’34
Ondergetekende wenst lid te worden van de Voetbalvereniging AFC’34.
Naam: …………………….….………..…………………… Voorvoegsels: ……….……..…. Voorletters: ……..……
Roepnaam: ………………………..……………………… Geb. datum: ……………….…………….…….. M/V
Adres: ……………………..……………..……………………. Postcode: ……………….. Plaats: .…………….….…….
Telefoon nr: …………………..…………………..………… Mobiel nr: 06- ……...............................….…….
E-mailadres: ………………………..…………..…………..………….…… Wenst lid te worden per: ….……...…
Legitimatie
Identiteitskaartnummer: ……..…………………..…...……
(vanaf 18 jaar en niet eerder gevoetbald)
of Paspoortnummer:
………….……………………..…..
of Rijbewijsnummer:
……………………..………..…….
Inschrijving voor de afdeling:

□ Zondag
□ Zaterdag
□ Zaal

□ Jeugd
□ Dames
□ Niet spelend

KNVB nr: ………………….………………….

LET OP: PASFOTO inleveren voor
spelerskaart vanaf Pupillen D.

categorie:

□ Senior
□ Senior 35 +
□ Junior A – B - C
□ Pupil D - E - F
□ Mini

Indien je gedurende de afgelopen 3 seizoenen lid bent geweest van een andere vereniging, dan dient
overschrijving aangevraagd te worden. Voor veldvoetbal geldt alleen of je lid bent geweest van een
veldvoetbalvereniging en voor zaalvoetbal geldt alleen of je lid bent geweest van een zaalvoetbalvereniging.
Door het ondertekenen van dit formulier verbind ik mij als lid en/of als ouder van een jeugdlid tot het
verrichten van verenigingstaken zoals verwoord in het Protocol Vrijwilligerswerk AFC’34.
Ondergetekende wil zich inzetten voor het volgende vrijwilligerswerk:

…………………………………………………………………………………………………….……………….………………
Contributie: De contributie dient jaarlijks voor 1 augustus te zijn voldaan. Indien de contributie per 1
november nog niet is betaald, heeft het bestuur het recht om de vordering in handen te geven van een
incassobureau.
Machtiging: Ondergetekende machtigt AFC’34 om jaarlijks de verschuldigde contributie automatisch af te
schrijven van IBAN nr: ……….…..………………………………..………… t.n.v. …..…….………………………………
Keuze: Totaalbedrag in één keer per 1 augustus:

□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee

of In 2 termijnen t.w. 1 augustus en 1 oktober:
Bij automatische incasso ontvangt u een korting van € 1,00. Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervalt
de automatische incasso automatisch.
Bij minderjarige: Handtekening van ouder, wettelijk vertegenwoordiger of rekeninghouder.
Alkmaar, d.d. ……………………………………………………

Dit formulier a.u.b.
inleveren bij de
ledenadministratie.

Handtekening: .…….…………………………..………..…………………

LEDENADMINISTRATIE:
Laus van Langen
Lindelaan 91, 1815 HE ALKMAAR
Tel. 072 - 5156535
laus.v.langen@wxs.nl

CONTRIBUTIEADMINISTRATIE:
Kees Kraakman
Kastanjelaan 20, 1815 EC Alkmaar
Tel. 072 - 5151176
cp.kraakman@upcmail.nl

