Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden
Go-Ahead Kampen
Ledenadministratie:

Beste sportvriend(in),
Wij heten u alvast van harte welkom in onze vereniging, want met dit formulier wilt u zich aanmelden als lid. Om de aanmelding
correct te laten verlopen, wordt u verzocht:
1. dit volledig ingevulde formulier, én voor spelende leden vanaf 11 jaar
2. een pasfoto, én
3. een kopie van een geldig legitimatiebewijs voor personen van 16 jaar en ouder (verplicht door de KNVB)

О paspoort О ID-kaart О rijbewijs ¹

Legitimatienummer:

_

in te leveren bij de ledenadministratie (adres zie hierboven).
Achternaam + voorletters:

_

Roepnaam:
Geslacht:

Adres:
Postcode + woonplaats:

_

⃝ man

Geboortedatum:

⃝ vrouw ¹
_-

-

Geboorteplaats:

Telefoonnummer:
E-mailadres ²:

Nationaliteit:

Aanmelden als spelend of niet-spelend lid?
Eerder lid geweest van welke voetbalvereniging? ⃝ ja ⃝ nee ¹
Zo ja, vereniging en laatste seizoen waarin je lid bent geweest?

_

⃝ spelend ⃝ niet-spelend ¹
seizoen

_/

Evt. bijzonderheden (medicijngebruik, fysieke en/of psychische omstandigheden) ³
Lid (of ouder(s)/verzorger(s) van het lid is/zijn bereid tot het doen van vrijwilligerswerk? ⃝ ja ⃝ nee ¹
Wilt u ook een abonnement op het clubblad Contact (€ 15,00 per jaar) ?
⃝ ja ⃝ nee ¹
¹ zwart maken wat van toepassing is
² uitsluitend voor gebruik binnen de vereniging
³ deze gegevens worden uitsluitend aan de trainer en de (jeugd)leider doorgegeven

…………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Ik wil meewerken aan kostenbesparing en verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. Go-Ahead Kampen om
van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap en andere voetbalgerelateerde
zaken.
IBAN-Rekeningnummer

_

Naamstelling
Handtekening:

Datum:

_-

_-20………

(indien minderjarig, één der ouders/verzorgers)
Na ontvangst van dit formulier zullen de gegevens naar de KNVB worden gezonden en wordt u opgenomen in het ledenbestand van de vereniging. Mocht u
nog vragen hebben, dan kunt u de ledenadministratie hierover benaderen. Tenslotte wensen wij u een goede en sportieve tijd toe bij onze vereniging.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen door de ledenadministratie
Ingekomen d.d.

Relatienummer KNVB:

Lidnr. Go-Ahead K

⃝Davilex ⃝Sportlink ⃝Coördinator Sen/A/B/C/D/E/F/Mini/Meisjes ⃝Evt.Clubbladcode

Ledenadministratie:

Peter de Wilde
Beltweg 22
8262 BH KAMPEN
Email: ledenadministratie@goaheadkampen.nl

HET

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van v.v. Go-Ahead Kampen, met de daaraan verbonden betaling van de contributie volgens de
geldende regeling, is bindend voor het hele lopende verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend).
Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging (bij voorkeur via email) met inachtneming van een
opzegtermijn van 4 weken vóór 1 juli.

DE CONTRIBUTIEREGELING
BEDRAGEN PER MAAND PER 7 november 2016
Mini’s
JO09 pupillen
JO11 pupillen
JO13 pupillen

0 t/m 6 jaar
7/8 jaar
9/10 jaar
11/12 jaar

JO15 junioren
JO17 junioren
JO19 junioren

13/14 jaar
15/16 jaar
17/18 jaar
19 jaar en ouder
35 jaar en ouder

Senioren
35+ / 45+
Niet-spelend

•

•

€

6,50

€

12,50

€

16,00

€
€
€

23,75
16,00
9,00

Voor de contributiebetaling geeft de ondergetekende een machtiging voor maandelijkse incasso af aan
Go-Ahead Kampen, te innen van het hierboven, op blad 1, door u opgegeven bank-/gironummer. Deze
machtiging geldt tevens, indien van toepassing, voor de jaarlijkse inning (november) van het clubblad
“Contact”.
In mei van elk jaar wordt het zgn. Bouwfondstientje, per gezin €10,00, geïncasseerd. Het

Bouwfondstientje is bestemd voor het beheer en onderhoud van onze verenigingsgebouwen, zoals de
kleedkamers en het clubhuis.
•

Indien er geen machtiging is afgegeven dan verzoeken we u uiterlijk op 1 augustus van elk jaar
vóóraf het volledig verschuldigde jaarbedrag over te maken op rekening NL78INGB0004407654.

NIET VERGETEN!
•
•

Indien u de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging gevoetbald hebt, is een overschrijvingsformulier
(vanaf C-junioren, 13 jaar en ouder) of een pupillenverklaring (voor Pupillen, 12 jaar en jonger) verplicht.
Nieuwe SPELENDE LEDEN DIE 11 JAAR OF OUDER ZIJN (vanaf D-pupillen), moeten naast dit
aanmeldingsformulier een RECENTE PASFOTO inleveren. Deze is nodig voor de KNVB spelerspas.
Zonder deze pas mag u niet voetballen!

