1 pasfoto verplicht
toevoegen bij
kinderen vanaf 11
jaar of ouder
(ivm spelerspas)

Inschrijfformulier jeugd-leden
(spelers van 18 jaar en jonger)

SVME
Ledenadministratie: Breusterstraat 30
6245 EK Eijsden – tel 043-4098330
IBAN: NL85RABO0115095136
BIC: RABONL24
Hartelijk dank voor uw inschrijving bij SVME. Wij hopen dat uw kind(eren) veel sportplezier zal beleven als lid van SVME. Aan
deze inschrijving kunt u nog geen rechten doen ontlenen. Uw kind is pas officieel lid als we van de KNVB uw
lidmaatschapsnummer hebben ontvangen en, voor kinderen vanaf 11 jaar of ouder, een spelerspas. Pas dan is hij/zij
speelgerechtigd. Voor leden onder de 18 jaar moeten de ouders het formulier ondertekenen.

PER KIND AUB EEN APART FORMULIER INVULLEN!
Persoonlijke gegevens jeugdlid
Achternaam

Roepnaam

Adres

Voorletters

Woonplaats

Postcode

Telefoon

GSM

06 -

Geboortedatum

Geslacht

□ jongen

Geboorteplaats

Nationaliteit

□ meisje

Email-adres
Zijn er bijzonderheden over uw kind te melden, die van belang zijn voor de leiding van het team van uw zoon of dochter? Te
denken valt aan aspecten van gedrag, medicijngebruik, allergieën, enz. Geef dat dan kort hieronder aan!
Niveau speler:

□ Beginnend

□ Gemiddeld

□ Gevorderd

* SVME int vanaf 1 januari 2007 alle contributies via automatische incasso. U bent dus verplicht uw bankrekening/gironummer in te vullen en op de
volgende pagina van dit formulier akkoord te gaan met het innen van de contributies via automatische incasso. Het niet volledig invullen van dit
formulier betekent dat wij uw inschrijving niet kunnen effectueren.

Persoonlijke gegevens ouder(s)
Naam ouder 1

Voornaam ouder 1

Naam ouder 2

Voornaam ouder 2

GSM ouder 1

GSM ouder 2

E-mailadres ouder 1
E-mailadres ouder 2
Opmerkingen

SVME Opgericht 10 juni 1935
KvK: 40203346
BTW nummer: NL006308685B01

Eventuele gegevens vorige vereniging
Naam club

Telefoon

Adres

Gespeeld in elftal

Postcode

Categorie

Plaatsnaam

Overschrijvingsdatum

□ junioren
□ veteranen

□ senioren
□ niet actief

SVME verplicht alvorens tot inschrijving over te gaan, uw vorige vereniging te benaderen en uw verzoek tot inschrijving kenbaar te maken. Indien u
niet voldaan hebt aan uw verplichtingen, zal uw vorige vereniging geen toestemming geven tot inschrijving. Dat betekent dat wij uw inschrijving niet
kunnen realiseren.

Machtiging tot incasso contributie SVME
□ Contributie Mini-Pupil: € 9,50 per maand
□ Contributie Jeugdlid D-E-F : € 10,50 per maand
□ Contributie Jeugdlid A-B-C: € 12,00 per maand
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SVME om het contributiebedrag af te schrijven, volgens
onderstaande voorwaarden:
Van Iban
Wegens:
Datum:

Contributie
-

-

2

0

Als een rekeningnummer van de postbank is opgegeven, vul dan de tenaamstelling van de rekening in:
Naam:
Plaats:
Handtekening:

Ondergetekende verklaart hierbij dat de verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld. De gegevens zoals vermeld op dit
aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere
verenigingsactiviteiten en worden door gegeven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid.

Handtekening:

Dit formulier opsturen naar de ledenadministratie van SVME,
Breusterstraat 30, 6245 EK Eijsden
IBAN: NL85RABO0115095136
BIC: RABONL24
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BTW nummer: NL006308685B01

