sv BLC
Meerendonkweg 1
Postbus 1328
5200 BJ ’s-Hertogenbosch
(073) 614 52 45
ledenadministratie@svblc.nl

Aanmelding

Zie de uitleg op de achterzijde van het formulier.

1. Persoonsgegevens
Tussenvoegsels

Voorletters

Achternaam

Geboortedatum

Roepnaam

Geslacht
Man

Nationaliteit

Geboorteplaats

Legitimatie soort

Legitimatie nummer

Rijbewijs

Vrouw

Identiteitskaart

Paspoort

2. Adresgegevens
Huisnummer

Straatnaam

Postcode

Toevoeging

Plaats

3. Contactgegevens lid
Telefoon

E-mailadres

Mobiel

Akkoord gebruik e-mailadres
Ja

Nee

4. Contactgegevens ouder/verzorger
Telefoon

E-mailadres

Mobiel

Akkoord gebruik e-mailadres
Ja

Nee

5. Betaling contributie
Ik machtig sv BLC de contributie tot wederopzegging via automatische incasso af te schrijven van:
Bankrekening / IBAN

Tenaamstelling bankrekening

NL
6. Lidmaatschap andere voetbalvereniging

7. Inzet / betrokkenheid

Bent u in de afgelopen drie jaar nog lid van een andere voetbalvereniging geweest?

Wat is uw inzet voor sv BLC? Keuze is verplicht.

Nee

1x per seizoen een bardienst van 3 uur.
Voetbalvereniging

Team

Ja :

Lidmaatschap “Vrienden van BLC”.

8. Ondertekening
Ondergetekenden verklaren bekend en akkoord te zijn met de huisregels en voorwaarden van het lidmaatschap en de hieraan verbonden verplichtingen.
Datum

Intake d.d.

Handtekening lid

Intake door

Door ledenadministratie in te vullen
Verwerkt d.d.
Verwerkt door

Handtekening ouder/verzorger

Lidnummer

KNVB-nummer

Aanmelding uitleg
1. Persoonsgegevens
 De persoonsgegevens dienen volledig te worden ingevuld. Dit is noodzakelijk voor een correcte registratie bij sv BLC en de
KNVB.
 Is het lid 14 jaar of ouder? Dan de gegevens van de legitimatie van het lid in te vullen.
 Is het lid jonger dan 14 jaar? Dan de gegevens van de legitimatie van een ouder of verzorger invullen.
 Van de legitimatie dient een kopie te worden bijgevoegd .
 Van het lid dient een pasfoto te worden bijgevoegd of digitaal te worden verstuurd naar ledenadministratie@svblc.nl
onder vermelding van de naam van het lid .
2. Adresgegevens
 De adresgegevens dienen volledig te worden ingevuld.
3. Contactgegevens lid
 Het betreft de contactgegevens waarop het lid is te bereiken.
 Indien het contact via de ouder of verzorger dient te verlopen, dan hoeft deze rubriek niet te worden ingevuld.
 Het e-mailadres wordt gebruikt door de begeleider van het team en door de club voor het verenigingsnieuws en de digitale
factuur.
4. Contactgegevens ouder/verzorger
 Het betreft de contactgegevens waarop de ouder of verzorger is te bereiken.
 Het e-mailadres wordt gebruikt door de begeleider van het team en door de club voor het verenigingsnieuws en de digitale
factuur.
5. Betaling contributie
 De betaling van de contributie verloopt verplicht via automatische incasso.
 Het bankrekeningnummer/IBAN en de tenaamstelling van de bankrekening moeten worden ingevuld.
 Door ondertekening van het formulier machtigt u sv BLC om de automatische incasso van de contributie uit te voeren.
6. Lidmaatschap andere voetbalvereniging
 Indien het lid van een andere voetbalvereniging afkomt, dan dient het lid zich zelf bij de oude vereniging af te melden.
7. Inzet / betrokkenheid
 Een lid van sv BLC (of de ouders/verzorgers van het lid) gaat de verplichting aan om minimaal 1x per seizoen een bardienst
van 3 uur te draaien. Wil of kan het lid dat niet, dan geldt de verplichting van het lidmaatschap van “Vrienden van BLC”.
 Indien gekozen wordt voor het lidmaatschap van “Vrienden van BLC” dan dient het inschrijfformulier hiervoor ingevuld en
ondertekend te worden bijgevoegd .
8. Ondertekening
 Indien het lid jonger is dan 18 jaar, dan dient een ouder of verzorger (mede) te ondertekenen.
 Het formulier ingevuld en ondertekend met de gevraagde bijlagen (zie  ) meenemen naar het intakegesprek.
 = Bijlagen die eventueel noodzakelijk zijn om samen met het aanmeldformulier in te leveren.

