AANMELDINGSFORMULIER HCSV ZWALUWEN'30
Achternaam:
Geslacht:

Voorletter(s):

□Man / □Vrouw

Roepnaam:

Straatnaam:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobielnr.:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Ingangsdatum:

Lidnummer:

KNVB relatienummer:

NHV relatienummer:

Paspoort/ID-kaart/Rijbewijs/OV-nummer:

Burger servicenummer:

Beroep (van lid of van ouder):

Geboorteplaats:

Huisnr.

Handtekening (indien minderjarig, handtekening ouder/verzorger):
(graag in blokletters de naam van handtekeningzetter, indien ouder/verzorger)

_______________________________________________________________________________________________________________

Graag onderstaande vragen invullen en/of aankruisen
□ HCSV Zwaluwen'30 wordt mijn eerste □ voetbalvereniging □ handbalvereniging
□ HCSV Zwaluwen'30 is NIET mijn eerste □ voetbalvereniging □ handbalvereniging
□ Ik voetbal/handbal nu bij______________________________________________________ in elftal/team___________________________________
□ Ik ben wel eerder lid geweest van een voetbal-/handbalvereniging maar was gestopt op d.d.
□ Ik zat in het seizoen
/
bij _____________________________________________________ in team/elftal ________________
□ Auto om naar wedstrijden te rijden?
Dit formulier met een recente pasfoto (tbv spelerspas) volledig ingevuld inleveren bij de ledenadministratie of
secretariaat op de donderdagavond tussen 19.30 uur en 21.30 uur.
Ben je 16 jaar of ouder dan tevens een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort/IDkaart/rijbewijs/OV) bijvoegen.
Als ouder/verzorger ben ik bereid te zorgen voor de ondersteuning van mijn kind. Dit houdt o.a. in het rijden bij
uitwedstrijden. Tevens verricht ik op aanvraag van het bestuur, minimaal 2x per jaar, een verenigingsdienst van
minimaal 3 uur per keer. Ook ga ik akkoord dat de TC van de vereniging de teamindeling verzorgd.
Na registratie bij de ledenadministratie wordt er z.s.m. contact opgenomen door de betreffende afdeling van
HCSV Zwaluwen'30 om u mede te delen in welk team of elftal er door u kan worden deelgenomen en/of wordt
ingedeeld bij de verenigingsdiensten.

Er kan pas worden gesport als contributie betaald is.
De verschuldigde contributie dient voor de competitie een aanvang neemt worden betaald.
De contributiefactuur krijgt u automatisch ruimschoots voor de competitie begint via een extern bureau
per e-mail/SMS/Whatsapp toegezonden.
U kunt de contributie in één keer betalen of in vier keer, verdeelt over het gehele seizoen.
Voor uitgestelde betaling in vier keer betaald u administratiekosten.
Naam:

IBANnummer bank:

Handtekening:

Datum:

( Contributie is incl. 4 grote club actieloten per jaar en een bijdrage
voor de sportkleding van Zwaluwen’30)

