Inschrijving Sportvereniging S.V. Almelo
Achternaam en voorletters speler:
_________________________________________________________
Voornaam:
_________________________________________________________
Geboortedatum:
_________________________________________________________
Geboorteplaats:
_________________________________________________________
Nationaliteit:
_________________________________________________________
Adres:
_________________________________________________________
Postcode en Woonplaats:
_________________________________________________________
Telefoonnummer:
_________________________________________________________
Mobiel nummer (belangrijk!):
_________________________________________________________
E-mail adres (belangrijk!):
_________________________________________________________
Soort Legitimatiebewijs
___________________Legitimatienr.:__________________________
Geplaatst in elftal:
_________________________________________________________
Datum van ingang lidmaatschap:
_________________________________________________________
• Pasfoto graag bijsluiten, met op achterkant naam en geboortedatum (dit t.b.v. spelerspas).

Indien van toepassing: overschrijving vanuit andere voetbalvereniging
Indien afkomstig van een andere voetbalvereniging of indien u de afgelopen 3 jaar een bindende wedstrijd
heeft gespeeld bij een andere vereniging dan heeft u een getekend overschrijvingsformulier KNVB van de
oude vereniging nodig alvorens u lid kunt worden ! Deze dient u tegelijk met dit formulier in te leveren. Het
formulier kunt u downloaden van de website www.knvb.nl of verkrijgen bij S.V. Almelo.
Naam vorige sportvereniging:
________________________________________________________
In welk elftal gevoetbald:
________________________________________________________

Betaling contributie en incassomachtiging bank
Naam:
Postcode:
IBAN nr.

__________________________
__________________________
__________________________

Adres:
Woonplaats:

______________________________
______________________________

Door ondertekening van dit formulier verleent u machtiging aan S.V. Almelo om ieder kwartaal automatisch de
contributie, inschrijfgeld en boetes te incasseren van bovenstaand IBAN nummer. Het inschrijfgeld is eenmalig
en bedraagt voor senioren €7,50 en voor jeugdleden €5,-. Contributie wordt per kwartaal geïnd, kijk op
www.svalmelo.nl voor de contributiebedragen. Opzegging van het lidmaatschap met S.V. Almelo dient
schriftelijk te gebeuren!
• Let op: wellicht komt u in aanmerking voor vergoeding van de kosten vanuit het Jeugd Sport Fonds (voor
jeugdleden; max. € 225,- per jaar). Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar
www.jeugdsportfonds.nl.

Verklaring (ouder)hulp
Van leden en ouders van onze jeugdleden verwachten wij uw hulp / assistentie bij activiteiten van S.V. Almelo,
zoals een bardienst of frituurdienst draaien, meerijden naar uitwedstrijden van uw team en mogelijk
assistentie bij wedstrijden, trainingen en activiteiten. Dit zal gemiddeld 2 à 3 x per jaar voorkomen. Door
ondertekening van dit formulier verklaart u tevens hiermee akkoord te gaan.
◊ Indien u het leuk zou vinden om een team te leiden / coachen en/of te trainen, wilt u dit hier dan
aangeven s.v.p.? Bij voorbaat dank! _________________________________________________________
Plaats en datum :

Handtekening voor akkoord :

…………………………………

…………………………………………..

