AANMELDINGSFORMULIER

VV GRUNO

2018-2019
Achternaam

:

m/v*

:

Voorletters

:

Roepnaam

:

Adres

:

Huisnummer

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Nationaliteit

:

Rekening Nr.

:

Ten name van

:

Legitimatiesoort

:

Legitimatie Nr.

:

Telefoon

:

Mobiel***

:

E-mail ***

:

(automatische incasso verplicht)

Wenst lid te worden per

:

Overschrijving nodig

:

Oude vereniging

:

*

ja / nee *

Doorhalen wat niet van toepassing is.
*** Door het invullen van uw e-mailadres en mobiele nummer
geeft u toestemming aan v.v. Gruno om uw gegevens te gebruiken
voor correspondentie met u (zoals het ontvangen van
nieuwsbrieven, het oproepen voor een algemene ledenvergadering
en informatie delen over wedstrijd/training.)

* * Alleen als bekend
Betaling van de contributie geschiedt alleen via automatische incasso.
De inning geschiedt bij aanvang van het verenigingsjaar, dan wel bij aanvang van het lidmaatschap.
Bij inschrijving betaald men €7,50 administratiekosten
Per jaar betaald elk lid € 15,00 kledinggeld.
De kleding blijft eigendom van de vv Gruno.
Het kledinggeld wordt gelijk met de contributie geïnd.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen kan u een speel- en trainingsverbod worden opgelegd!!
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar. Opzegging geschied uitsluitend
Schriftelijk of per e-mail aan de secretaris voor 15 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
Overschrijvingen dienen voor 15 juni te worden aangevraagd voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
Nieuwe leden dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs af te geven voorzien van een pasfoto.
Alle nieuwe leden dienen een recente pasfoto in te leveren van het formaat 35 * 45 mm.
Je onderschrijft de doelstellingen van de vereniging (vermeld in de Statuten en Huishoudelijk Reglement)
en je zal je houden aan de geldende gedrags-, omgangs- en fatsoensnormen.
Datum :

Handtekening : *
Ouder/Voogd :

*

Na volledige invulling en ondertekening dit formulier inleveren bij de secretaris.
* Tot 18 jaar dient een ouder of verzorger van het jeugdlid mede het formulier te ondertekenen

