Aanmeldformulier
Persoonsgegevens
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

Nationaliteit:
Geslacht:

Man ☐ / Vrouw ☐

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Contactgegevens
Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:
Plaats:
Email:
Telefoon:

Mobiel:

Voetbalhistorie
Eerder lid geweest van een voetbalvereniging: Ja☐ nee☐
Als ja bij welke vereniging:
Relatienummer KNVB:

De invuller verklaart
Bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld
Toestemming te geven voor een maandelijkse contributie inning d.m.v. incasso
Het lidmaatschap aan te gaan voor een heel seizoen
De vereniging zoveel mogelijk te ondersteunen
Datum:

Naam:

Handtekening:
= Aankruisen wat van toepassing is

Incassomachtiging

Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode / plaats:
Land incassant:
Incassant ID:

FC Landgraaf
Postbus 30039
(Heigank 109a)
6370 KA Landgraaf
NEDERLAND
NL48 ZZZ401872420000

Door het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan FC Landgraaf om
doorlopend incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om het verschuldigde
contributiebedrag af te schrijven van uw rekening.
Mocht u het bij nader inzien niet eens zijn met de gedane afschrijving, kunt u deze binnen 8
weken na afschrijving retour laten boeken, hiervoor neemt u contact op met uw bank of
maakt u de afschrijving ongedaan via internetbankieren.

Naam en voorletters:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Land:
IBAN-nummer:

Datum:

Handtekening:

.

FC Landgraaf toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen
wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik (naam)……………………………………………………. FC Landgraaf toestemming om
gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
☐Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
☐Publiceren van bijv. foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA.
☐Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens
en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om
toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam:
Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:
LET OP: In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd:

Handtekening ouder/voogd:

= Aankruisen wat van toepassing is

Informatie voor/over vrijwilligerswerk

FC Landgraaf is een vereniging die is aangewezen op de inzet van vrijwilligers.
Op verschillende terreinen kunnen wij uw hulp altijd gebruiken:
wij willen u vragen onderstaande in te vullen zodat wij weten waar u voorkeur naar uit gaat.

☐
☐
☐
☐

Ik wil mij regelmatig inzetten voor de club en heb daar ….uur de tijd voor per week
ik wil mij weleens inzetten voor de club
Ik wil mij projectmatig inzetten voor de club
Ik heb helaas geen tijd om iets voor de vereniging te betekenen

Mijn voorkeur gaat uit naar:
☐ Bar- en keukenhulp op (zaterdag-) en zondagmorgen/middag in de kantine.
☐ (jeugd)leider en/of (jeugd)trainer of wedstrijdleider/scheidsrechter.
☐ Hulp bij toernooien of andere nevenactiviteiten.
☐ Commissielid in een van de vele commissies.
☐ Poetshulp na wedstrijden c.q. trainingen.
☐ Nee, ik heb helemaal geen tijd voor een vrijwilligersfunctie bij FC Landgraaf.

Ook hebben wij vaker hulp nodig op gespecialiseerd gebied (metselaar, stukadoor, lasser
enz). Graag zouden wij van u (of u als ouder/voogd van een jeugdlid) het beroep willen
weten en u willen vragen of wij als nodig contact met u mogen opnemen
Mijn beroep (niet verplicht):
FC Landgraaf mag contact met mij opnemen:

ja ☐ / nee ☐

Maak a.u.b. uw keuze kenbaar, als u toestemt nemen wij als nodig contact met U op.

= Aankruisen wat van toepassing is

