AANMELDINGSFORMULIER.
Naam en voorletters

:

__________________________________________ Roepnaam: ______________________

Geboortedatum

:

____________________________

Adres

:

___________________________________________________________________________

Postcode

:

____________ _______

Telefoonnummer

:

___________________________ en/of 06 - _______________________________________

Email adres:

:

___________________________________________________________________________

Man/Vrouw*

Nationaliteit: ______________________

Woonplaats: __________________________________________

wenst toe te treden als lid van de voetvalvereniging U.S.V. en verklaart verder:
•

De laatste drie jaar niet in bindende wedstrijden voor een andere voetbalvereniging te zijn uitgekomen.

•

Tevens lid te zijn van _________________________________ en wel / niet* actief deel te nemen aan
de veld-/zaalvoetbalcompetitie.
Mijn lidnummer bij de andere vereniging is _______________________________

Hierbij machtigt ondergetekende USV tot automatische incasso van de verschuldigde contributie. Dit mag worden
afgeschreven per kwartaal / jaar *, van bankrekeningnummer: __________________________________.
* = doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Contributiebedragen:
Senioren: € 170,= ,

O16 t/m O19: € 112,50,

O10 t/m O15: € 90,= ,

O6 t/m O9: € 65,= ,

Passief: € 60,= ,

Niet spelend/Werkend: € 33,= ,

7 tegen 7 (M/V): € 60,=,

Zaalvoetbal: € 240,=

Bovengenoemde bedragen gelden voor 2017/2018 en zijn exclusief het kledingfonds (€ 3,75 per kwartaal)
Datum, ___________________________ 20___
Handtekening betrokkene:

Handtekening ouders of voogd:
(bij minderjarige)

_______________________________

_________________________________

Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen zich overeenkomstig de reglementen van de K.N.V.B. te legitimeren door
middel van een legitimatiebewijs (bijv. paspoort, rijbewijs, OV-jaarkaart, gemeentelijk identiteitsbewijs, e.d)

Invullen:

Soort legitimatiebewijs

: ______________________________________

Nummer legitimatiebewijs

: ______________________________________

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Aan de ouders / verzorgers:
Uw kind wordt nu lid van de voetbalvereniging U.S.V., van harte welkom.
U.S.V. kent een regeling voor vervoer van teams naar uitwedstrijden. Op basis van vrijwillige medewerking van alle
ouders/verzorgers kan het voorkomen, dat u 4 tot 5 maal per seizoen verzocht wordt aan deze regeling mee te doen. Wij
hopen op uw medewerking. Verder valt en staat een vereniging als U.S.V. met de inzet van vrijwilligers.
Help USV en laat ons weten waar u goed in bent!!!.

