Aanmeldingsformulier
Ondergetekende meldt zich aan als lid van voetbalvereniging HMVV:
Voornaam: _________________________________________________________ Geslacht: M / V
Voorletters:
(voorvoegsel) Achternaam:_____________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Postcode:
Woonplaats: ________________________________________________________
Telefoon:

Mobiel:
Email: _____________________________________________________________
Geboortedatum:

-

-

Alleen voor nieuwe leden van 16 jaar en ouder:
Legitimatie: paspoort / identiteitskaart nr. _________________________
Was u reeds lid van een andere voetbalvereniging:

Ja / Neen.

Zo ja, van vereniging: _______________________________________________________
Indien u deze vraag met ja heeft beantwoord, dient er een overschrijvingsformulier te worden ingevuld, met
uitzondering van de pupillen, in dat geval een zogenaamde ‘verklaring van speelgerechtigheid’.

Ondertekening:
Plaats: _________________________________

Datum: __________________________

Naam ouder/verzorger/nieuw lid: _______________________________________________
Handtekening ouder/verzorger/nieuw lid:

Machtigingsformulier
Dit formulier dient met het aanmeldingsformulier te worden ingeleverd voor aanmelding bij
HMVV. Slechts bij ontvangst van beide (compleet ingevulde en ondertekende) formulieren is de
aanmelding volledig.
Nieuwe leden vanaf 11 jaar dienen tevens een actuele pasfoto in te leveren voor de spelerspas.
U kunt de formulieren en pasfoto bezorgen bij het (jeugd)secretariaat of in de kantine.
Contributiebedragen voor seizoen 2014-2015:

per jaar

per kwartaal

Jeugd 1)

€

80,-

€

Mini-spelers

€

37,-

€

Senioren

€

128,-

€

32,-

Senior leden die enkel trainen of sporadisch spelen

€

63,-

€

15,75

Rustend lid

€

25,-

€

6,25

1

20,9,25

) Voor D-, E- en F-spelers komt hierbij eventueel de bijdrage voor het jeugdkamp (ongeveer € 40,-)

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan voetbalvereniging HMVV om
per kwartaal / per jaar * (doorhalen wat niet gewenst is) bedragen af te schrijven wegens
verschuldigde contributie, eventuele kampbijdragen en KNVB-boetes voor
Naam nieuw lid: __________________________________________________________
Geboortedatum:

-

-

(voor lidmaatschap van de Club van Vijftig geldt deze incassomachtiging niet)
IBAN nummer:
Ondertekening:
Plaats: _________________________________

Datum: __________________________

Achternaam & voorletters rekeninghouder: ________________________________________
Handtekening:

H.M.V.V.
Secretariaat senioren: L. Wouters, Stadhuisplein 288, 5038 TH Tilburg
secretariaat jeugd: I. Meulenbroeks, De Cingel 17, 5095 DC Hooge Mierde
bankrekening: NL70RABO0122801571

