AANMELDING / AFMELDING / MUTATIE FORMULIER WVV'34

BETREFT;
Aanmelden;

Straatnaam
Aanmeldingsdatum

Spelend ->

Huisnummer
Niet spelend ->
toevoeging
Postcode

Afmelden;

Afmeldingsdatum
Woonplaats

Adreswijziging
Telefoon prive
Mobiel nummer
Lid code KNVB indien van
toepassing.

E-mail adres

Achternaam
Categorie

Tussenvoegsel

Rekeningnummer

Roepnaam
Voorletters

Verenigingsfunctie

Nationaliteit
Opmerking
Man/Vrouw
Geboortedatum
Geboorteplaats
paspoort

Wordt lid CVH
rijbewijs

Nummer paspoort, id -kaart,
of rijbewijs (16j en ouder)

id - kaart

Wordt steunend lid
Afgemeld CVH / Steunend lid

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan WVV`34 om van zijn haar rekening zoals boven vermeldt in twee termijnen,
bedragen af te schrijven wegens contributie verplichtingen.
WVV.- draagt zorg voor de inkoop van de shirts voor desbetreffende teams. U of uw kind dient zelf te zorgen voor een zwarte sportbroek en
groene sokken. Verkrijgbaar bij de plaatselijke ondernemer.
Aanmelden als lid kan ten alle tijden bij de secretaris en of jeugdsecretaris van de vereniging door dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in
te vullen. Vanaf 6 jaar kan men lid worden van WVV`34. Ook niet spelende leden vullen het aan-afmeldingsformulier in.
Adreswijzigingen en overige mutaties kunnen ook met dit formulier worden aangegeven.
Afmelden als lid kan alleen aan het einde van het seizoen, maar voor 1 mei. Het formulier s.v.p. zo volledig mogelijk invullen, en bij de secretaris
en of jeugdsecretaris inleveren. Uw lidmaatschap en betalingen worden op deze manier stop gezet.
Indien het afmeldingsformulier niet tijdig wordt ingeleverd blijft men automatisch nog een seizoen lid en blijven de contributie verplichtingen van
kracht.
Van deze regel zal niet worden afgeweken i.v.m. de indelingen van diverse elftallen en de KNVB afdrachten.
De hoogte van de contributie staat aangegeven in het bewaarboekje wat u wordt uitgereikt voor aanvang van het seizoen.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de bovengestelde bepalingen.
Handtekening e.v.t.ouder of voogd .....................................................
Onze dank voor uw welwillige medewerking. Bestuur WVV`34:.......................................................
Formulieren zijn bij de secretaris, jeugdsecretaris en in de bestuurskamer te verkrijgen.
ALS SPELEND LID S.V.P. PASFOTO BIJVOEGEN. [INDIEN 9 JAAR EN OUDER]

