AANMELD- EN MACHTIGINGSFORMULIER
(Lees a.u.b. eerst de informatie m.b.t. aanmelden nieuw lid)

Achternaam:

…………………………………………………………………………………tussenvoegsel: ………………… ………………………..

Voorletters:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Roepnaam:

…………………………………………. Geboortedatum: ………………………………………… Geslacht: man/vrouw

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboorteplaats:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e

Telefoonnr 1 mobiel:

………………………………………………………. 2e mobiel: ……………………………………………………………………………

1e e-mailadres:

………………………………………………………. 2e e-mailadres: ………………..…………………………………………………

Meldt zich aan als:
□ spelend lid senioren
□ spelend lid jeugd
□ rustend lid (aankruisen wat van toepassing is)
____________________________________________________________________________________________________
Let op! Wanneer je 14 jaar of ouder bent, dien je ook het nummer van je legitimatiebewijs te vermelden
Soort en nummer legitimatiebewijs: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ Met ondertekening van dit formulier geef ik toestemming voor verwerking van mijn persoonsgegevens. Zie de
privacyverklaring op de website van S.V. Hilvaria voor verdere informatie. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door
dit per e-mail aan ons kenbaar te maken.
____________________________________________________________________________________________________
Machtiging: Ik machtig hierbij S.V. Hilvaria met IBAN NL65RABO0122303857 om van mijn IBAN af te schrijven: de contributie
zoals vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering en door de KNVB en het bestuur van S.V. Hilvaria op mijn naam
opgelegde sancties.
IBAN:

NL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________________________________________________
Vrijwilligerstaken: S.V. Hilvaria is een vereniging. Dit betekent dat de club draait op de inzet van vrijwilligers. Wij vragen u dan
ook vriendelijk of u bereid bent, om naast het betalen van contributie en het op toerbeurt rijden bij wedstrijden, u actief in te
zetten voor de vereniging. Hieronder kunt u aangeven wat u voor de vereniging wilt gaan doen. Het bestuur of iemand van de
betreffende commissie neemt dan contact met u op.
Naam van degene die de taak op zich wil nemen: ……………………………………..............................................................................
□ Coördinator pupillen / junioren / senioren
□ Wedstrijdsecretaris zaterdag / zondag
□ Trainer pupillen / junioren / senioren
□ Teamleider pupillen / junioren / senioren
□ Scheidsrechter zaterdag / zondag
□ Terreinknecht
□ Medewerker bardienst
□ Schoonmaken kleedruimtes
□ Schoonmaken kantine en terrein

□ Onderhoud verrichten aan accommodatie
□ Lid seniorencommissie
□ Lid activiteitencommissie
□ Lid toernooicommissie
□ Lid websitecommissie
□ Lid jeugdcommissie
□ Lid sponsorcommissie
□ Lid bestuur
□ Grensrechter

Ik ben inzetbaar voor ………… uren per week
___________________________________________________________________________________________________
Ingevuld door:

………………………………………………………………………………… Datum: ……………………………………………………….

Handtekening*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dit formulier opsturen via email naar: ledenadministratie@hilvaria.nl.
*Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen.

