INSCHRIJFFORMULIER

IJ.V.V. STORMVOGELS

SEIZOEN 2020 - 2021
( Formulier duidelijk in blokletters invullen ! ! ! )

Achternaam

:

Roepnaam

:

Adres

:

Nationaliteit

:

Postcode / Plaats

:

ID / Pasp. / Rijbew.* en nr. ) :

Geboortedatum

:

E-mailadres speler

:

Geboorteplaats

:

E-mailadres ouder

:

Bankrekening nr.

:

Mobiel nummer speler

:

Vorige vereniging

:

Mobiel nummer ouder

:

KNVB relatienr.

:

Handtekening nieuw lid

:

M/V *)

(van ouder of wettelijke vertegenwoordiger indien jonger dan 17 jaar,
tevens voor akkoord met alle punten op dit formulier, ook achterzijde )

* ) Doorhalen wat niet van toepassing is

Het aan te melden lid is voor de volgende groepering :
Veld

Zaal

Contributiebedrag

:

€

Senioren Heren

Senioren Dames

Inschrijfgeld

:

€

Onder 18/19

Onder 10/11

Inschrijfdatum

:

Onder 16/17

Onder 8/9

Aangenomen door (naam)

:

Onder 14/15

Onder 7

Contant ontvangen bedrag

:

Onder 12/13

Meiden

Donateur

Vrijwilliger/medewerker

( Guppen )

€

CONTRIBUTIEVOORWAARDEN :
Het inschrijfgeld van € 15,00 dient bij inschrijving contant

Aanname tijdens seizoen (na september) :

te worden voldaan.

Volledig contributiebedrag dient CONTANT

Tijdens 1e jaar lidmaatschap is voor leden tot en met
JO15 een korting van 50% op de contributie van toepassing

te worden voldaan (na rato) bij inschrijving

Inning van de contributie vindt plaats via ClubCollect en er kan in 4 termijnen worden betaald
CONTRIBUTIETOESLAG SELECTIESPELERS € 30,00 PER SEIZOEN VOOR DE VOLGENDE GROEPERINGEN :
Senioren 1 en 2
BELANGRIJK :
Het nieuwe lid c.q. de ouder of wettelijke vertegenwoordiger verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben
genomen van de achterzijde van dit formulier en zich te conformeren aan onze reglementen en onze privacy policy zoals gepubliceerd
op onze website

www.stormvogels.nl

Aangebracht door :
Nieuwe lid is aangebracht door bestaan lid : Volledige naam :

INSCHRIJFFORMULIER

IJ.V.V. STORMVOGELS

SEIZOEN 2020 - 2021

1.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier van IJ.V.V. Stormvogels verklaart u zich te conformeren
aan onze reglementen en de privacy policy van onze vereniging.
De reglementen en privacy policy zijn gepubliceerd op onze website www.stormvogels.nl.

2.

U verleent hierbij ook toestemming om foto's / video opnames van u / uw kind te gebruiken voor publicatie
op de website en sociale media van IJ.V.V. Stormvogels.

3.

De persoonsgegevens zoals vermeld op de voorzijde van dit inschrijfformulier worden tevens gebruikt voor de aanmelding
als lid van de KNVB. Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u hiervoor toestemming.
U verklaart ermee bekend en akkoord te zijn dat de KNVB deze gegevens ook ter beschikking stelt voor
reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten en dat de KNVB haar eigen reglementen en privacy policy heeft.

4.

Communicatie voor, tijdens en na trainingen en/of wedstrijden is uitsluitend in het Nederlands, ook van ouders/verzorgers
wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal voldoende machtig zijn.

5.

Wanneer er sprake van is, dat de vereniging een kledingpakket, tas en/of andere artikelen in bruikleen heeft gegeven,
dient u er op toe te zien, dat met deze spullen ordentelijk wordt omgegaan en dat deze schoon en netjes blijven.
Uiteraard mag deze kleding enkel worden gebruikt wanneer voor de vereniging in actie wordt gekomen.
De vereniging behoudt zich het recht voor om bij vermissing of diefstal van deze spullen en/of artikelen u aansprakelijk
te stellen en de gehele schade voor de vereniging op u te verhalen.

VRIJWILLIGERSWERK
Het ingeschreven lid en/of ouder wil zich aanmelden als vrijwilliger voor onderstaande taken :
(evt. vakje aankruisen)

IK BEN INZETBAAR OP :
OCHTEND

MIDDAG

AVOND

DAG

Bardienst

Maandag

Keukendienst

Dinsdag

Jeugdleider

Woensdag

Seniorenleider

Donderdag

Senioren grensrechter

Vrijdag

Jeugd grensrechter

Zaterdag

Scheidsrechter

Zondag

Overige (jeugd)activiteiten

AANTAL UUR

