Voetbal Vereniging Elburger Sport Club
Burg. Bode Sportpark – Zwolseweg 6 – 8081 CG Elburg
Jeugd/bestuurskamer 0525 – 68 59 01

Aanmeldingsformulier
Inleveren bestuur/commissie kamer op het sportpark

Achternaam;

Roepnaam;

Voorletters;

Nationaliteit;

Man / Vrouw;

Links- / Rechts benig;

Geboorte datum;

Legitimatie soort;

Legitimatie nummer;

Postcode;

Straatnaam / huisnummer;

Plaats;

e

1 Telefoonnummer;

e

2 Telefoonnummer ouder / voogd;

1 Email adres;

2 Email adres ouder / voogd;

e

1 Mobiel nummer;

e

e

2 Mobiel nummer ouder / voogd;

e

16 jaar en ouder legitimatieplicht. Kopie van ID-bewijs of rijbewijs bijvoegen.
Meldt zich hierbij aan als lid van de Elburger Sport Club m.i.v.:
-

Pupil

Junior

Senior

Meisje

Dame

Leider /
trainer

Niet
spelend

Vrijwilliger

Hij/zij verklaart de laatste drie jaar wel / geen bindende wedstrijd(en) voor een andere voetbalvereniging te hebben
(KNVB –lidnummer bij andere vereniging) en er is een overschrijving nodig.

gespeeld. Zo ja,

Hij/zij verklaart wel / niet lid te zijn van een zaalvoetbalteam.
Zo ja,

(naam team)

Bij aanmelding vanaf 10 jaar dient u een recente pasfoto in te leveren, i.v.m. aanvraag spelerspas.
Door aanmelding onderwerpt het lid zich aan de statuten van de vereniging, waaronder het artikel:
“Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd (looptijd 01 juli t/m 30 juni),
blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.”
Elburg, Datum;

-

-

Handtekening lid / ouder of voogd;

Lidmaatschap wordt alleen geaccepteerd, als de machtiging wordt ingevuld.
Machtiging-Doorlopend/periodiek SEPA
Ondergetekende:

houder van IBAN rekeningnr:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ESC doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank, om een bedrag van uw IBAN rekening af te schrijven wegens contributies en overige periodieke bedragen en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ESC.
Incassant ID:

N L 3 1 Z Z Z 4 0 0 9 4 3 5 0 0 0 0 0

Met machtigingskenmerk B B K T 8 8 U
Elburg, Datum;
Naam Commissielid:

-

-

Handtekening;
Ingedeeld in:

Paraaf ledenadmin:

