S.V. Hulsberg
Opgericht 18 mei 1939
Sportcomplex Aan de Mesweg
Tel. 045-4052846
Relatie nr. BB-JS-16T
Ledenadministratie

H. Oerlemans
Aan de Dorekoel 21
6336 WB Hulsberg
Tel. 045-4052370
E-mail: Secretaris@SVHulsberg.nl

Aanmeldingsformulier
Achternaam: ..................................................................................................
Roepnaam:

..............................................

Voorletters: ..........................

Geb. dat.:

..............................................

Geb. plaats: ......................................................

Adres:

...........................................................................

Postcode:

...........................................

Woonplaats: .....................................................

Telefoon:

............................................

Nationaliteit: .....................................................

Mobiel nr:

...........................................

M/V

e-mail adres: .....................................................

- Van welke vereniging ben je lid (geweest)? ...............................................................................
- Wat is je KNVB nr:

....................

Ik meld me aan als: O actief lid;

O (Jeugd)leider

(Aankruising wat van toepassing is)

- Wanneer heb je voor het laatst voor die vereniging een bindende wedstrijd gespeeld? ....................
- T.b.v. aanvraag spelerspas (voor actief lid vanaf de D-Jeugd / in het jaar van aanmelding 11 jaar is of wordt)
dient een recente pasfoto met het aanmeldingsformulier ingeleverd te worden. Bij overschrijving dit
aanmeldingsformulier ook volledig invullen en bij oude club aangeven dat overschrijving is aangevraagd.
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband
met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in
verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en
verklaart er mee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en
onderzoeksactiviteiten.
Foto- en filmmateriaal gemaakt tijdens een activiteit van SV Hulsberg, elftalfoto’s en foto’s van de individuele spelers van een
elftal, eventueel met voor- en achternaam, kunnen op de website en/of facebook pagina van SV Hulsberg geplaatst worden.
Indien er bezwaar is kan in overleg de voor- en/of achternaam c.q. het foto- en/of filmmateriaal worden verwijderd.
Ook geeft ondergetekende aan kennis te hebben genomen van de Normen en Waarden, het Jeugdplan en Gedragsregels van SV
Hulsberg zoals vermeld op de website www. svhulsberg.nl.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren. Verzuimt men het lidmaatschap
schriftelijk op te zeggen of gebeurt dit na 1 augustus dan blijft men contributieplichtig.
Bij aanmelding 16 jaar of ouder dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs - paspoort, identiteitskaart, rijbewijs bijgevoegd te worden.

Hulsberg, ............................................
(Datum)

Handtekening:....................................................

(Indien minderjarig handtekening een der ouders)

Dit formulier, onder gelijktijdige betaling van de bondscontributie, zijnde € 15,-, inleveren bij de ledenadministratie. Dit bedrag
zal in mindering worden gebracht op de verschuldigde contributie.
Voor de leeftijdscategorie MF en F wordt de eerste maand als “snuffelperiode” beschouwd en is de betaling van deze € 15,- bij
aanmelding niet van toepassing. Indien het lidmaatschap definitief wordt volgt de contributienota waarin deze bondscontributie is
opgenomen. De (bonds)contributie van de (jeugd)leider wordt door SV Hulsberg voldaan.

