Welkom bij vv SEOLTO!

…………………

Inschrijfformulier

(relatiecode)

Achternaam

______________________________________ incl. voorvoegsel

Voornamen

______________________________________________________ voluit

Roepnaam

______________________________________

Geboortedatum

____ - ____ - ________

Nationaliteit

____________

Adres

____________________________________________________

Postcode/woonplaats _______

___

Geslacht M / V*

______________________________________

Telefoon

_________ - _________________

Mobiel

06 - ________________________

e-mail

______________________________________

Vanaf 16 jaar is het registreren van een identiteitsbewijs ten behoeve van de KNVB verplicht

Identificatie

Paspoort / Rijbewijs / ID* __________________ nummer

Indien van toepassing

Vorige vereniging

__________________

Datum gestopt ____ - ____ - ________

Ik meld mij ingaande ____ - ____ - ________ aan als spelend lid / niet spelend lid* van de
Voetbalvereniging SEOLTO en ik verklaar statuten, huishoudelijk reglement en besluiten van de
organen van de vereniging na te leven en tevens het lidmaatschap van de KNVB te aanvaarden.

Indien onder 18 jaar

Handtekening lid

*doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger

Welkom bij vv SEOLTO!

………………...

Machtigingsformulier

(volgnummer)

Naam speler

______________________________________

Geboortedatum

_____ - _____ - ___________

Datum 1e training

_____ - _____ - ___________

Naam incassant
Adres incassant
Incassant-id
Kenmerk machtiging

Voetbalvereniging SEOLTO
Westrand 9, 4761 PZ, Zevenbergen, Nederland
NL82 ZZZ 4028 0488 0000
Contributie vv SEOLTO

Ondergetekende verleent tot wederopzegging van het lidmaatschap hierbij toestemmingaan voetbalvereniging
SEOLTO om van onderstaande rekening bedragen af te schrijven die zijn verschuldigd wegens de contributie of
andere verplichtingen. Contributie is verschuldigd tot maximaal drie gezinsleden. Alle volgende gezinsleden zijn
vrijgesteld van contributie.

De contributiebedragen zijn te vinden op de website van vv SEOLTO.
Ik wil dat de contributie wordt afgeschreven per: jaar / half jaar / kwartaal*
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

IBAN (rekeningnummer)

_____________________________________

Rekeninghouder

Naam en voorletters

________________________________________________

Adres

________________________________________________

Postcode & woonplaats

________ ____

________________________________

Ondertekening

Datum

____ - ____ - ________

Plaats

______________________________________

Handtekening rekeninghouder ____________________________________
*doorhalen wat niet van toepassing is

Welkom bij vv SEOLTO!
Wesley_tol

Naam

vragenlijst

______________________________________

Geboortedatum ____ - ____ - ________
1. Regelmatig doen wij een beroep op onze leden om ons te ondersteunen bij een aantal activiteiten. Dat gaat
goed, maar extra hulp is altijd welkom! Mogen wij je benaderen om ons zo nu en dan (of structureel) te
helpen bij de volgende activiteiten?
o trainer / leider
o organisatie Grote Clubactie
o bardiensten
o ondersteuning voetbalcommissie
o scheidsrechter / spelbegeleider
o toernooien
o dagploeg
o ……………………………………………….….
Graag aangeven wat je voorkeur heeft
(iemand van onze voetbalcommissie zal contact met je opnemen voor meer informatie)
2. Weet je of werk je bij een bedrijf dat mogelijk interesse heeft in het sponsoren van SEOLTO?
ja / nee*
(iemand van onze sponsorcommissie zal contact met je opnemen voor meer informatie)
3. Heb je interesse in digitale informatie over voetballen bij SEOLTO?
ja / nee*
(iemand van de voetbalcommissie zal deze informatie naar je doorsturen)
4. Heb je interesse in een cashcard (een handig betaalmiddel) van SEOLTO?
De cashcard is een veelzijdig betaalmiddel met het nodige gemak en voordeel.
ja / nee*
(iemand van financiële zaken zal deze informatie naar je doorsturen)
5. Wij vinden het belangrijk je zoveel mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de
vereniging. Daarom versturen we regelmatig digitale nieuwsbrieven naar onze leden. Mogen wij het bij ons
bekende e-mailadres hiervoor gebruiken?
ja / nee*
6. Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s gemaakt van onze leden. Mogen wij foto’s waar jij op staat
gebruiken voor nieuwsberichten op social media kanalen van vv SEOLTO en in regionale dag- of
weekbladen?
ja / nee*
*doorhalen wat niet van toepassing is

Welkom bij vv SEOLTO!

