Aanmeldingsformulier Sc Stadspark
GRAAG DUIDELIJK SCHRIJVEN!!!

Door u volledig in te vullen !!!

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Geslacht:

M/V

Adres:
Huismummer:
Postcode:
Woonplaats:
Tel Nr.
Mob. Nr.
E-Mail adres:
Indentiteitsbewijs:
Nr Indentiteistbewijs:

ID / Paspoort / Rijbewijs

Op welke dag ga je spelen Zaterdag/Zondag
Al bekend welk elftal:

Zaterdag / Zondag

Reeds gevoetbald
Zo ja! Bij welke club?

ja/nee

KNVB registratienummer !!!!:
BELANGRIJK VOOR SNELLE OVERSCHRIJVING !!!!!!!!!!
Machtiging voor automatische incasso ja/nee
In 1x-2x-4x-of 10x (voorkeur aangeven)
Bank naam:
Iban banknummer: Graag duidelijk schrijven

x

* Contributie + Kledingfonds
Senioren
€ 175,-- + € 15,A- Junioren
€ 145,-- + € 15,B- Junioren
€ 135,-- + € 15,C- Junioren
€ 125,-- + € 15,D- Junioren
€ 120,-- + € 15,E- Junioren
€ 110,-- + € 15,F- Junioren
€ 100,-- + € 15,Niet spelend lid
€ 55,-7 tegen 7 leden
€ 70,-- + € 15,Senioren + 7 x 7
€ 175,-- + € 30,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

190,160,150,140,-135,125,115,55,85,-205,-

Als lid of ouder van jeugdlid van de Sc.Stadspark verplichten wij U om tenminste 5 uur
in een seizoen vrijwilligerswerk te doen!!!
Wat voor vrijwilligerswerk zou U willen verrichten? Graag hieronder aankruisen!
a. Wedstrijd fluiten van de jeugd.
b. Wedstrijd fluiten van de senioren.
c. Kantinedienst.
d. Schhonmaakdienst.
e. Leider bij een jeugdelftal
f. Leider bij een senioren elftal
g. Grensrechter bij jeugdelftal
h. Grensrechter bij seniorenelftal
i. Jeugdcoordinator op een zaterdag
j. Lid van een jeugdcommissie
k. Lid van activiteitencommissie
l. Lid van sponsorcommissie
m. Lid van onderhoudploeg.
n. Lid van toernooicommissie.
o. Assisteren bij een evenement/actie.

Ik hou mij aan de gedragsregels en pestregels van Sc Stadspark zoals
die op de Sc Stadsparksite vermeld staan!!!!!
In verband met de nieuwe AVG wet vragen wij U toestemming uw
prive gegevens voor zo ver nodig te gebruiken voor:
a.Intern gebruik club.
b.intern gebruik KNVB/Sportlink
c. gebruik gegevens voor wedstrijdinformatie zowel club als KNVB
d.naam gegevens bij foto's op zowel clubpagina,clubsite en
verstrekken aan pers bij verslaggeving in media.
Handtekening:

Datum:

