
 AANMELDINGSFORMULIER – ZAALVOETBAL                           

 
 

Gegevens lid  (alle * velden zijn verplicht in te vullen): 

Achternaam*  Tussenvoegsels*  

Roepnaam*  Voorletter  

Nationaliteit*  Geslacht* ○ Man                 ○ Vrouw 

Adres*  Geboortedatum/plaats*  

Postcode*  Woonplaats*  

Telefoon*  Mobiel*  

E-mail adres *   

Bent u al lid van de v.v. Reiger Boys (veldvoetbal) ○ NEE                            ○ JA, nl.  team:_____ 

Heeft u voorkeur om bij iemand anders in het team te gaan spelen: 
○ NEE    ○ JA, bij wie__________________________ 

Of evt. voorkeursteam_________________________ 
 

Eerdere verenigingen: Heeft u de afgelopen 3 jaar bij een KNVB aangesloten zaalvoetbalvereniging ingeschreven gestaan: 

○ Ja, dan dient er overschrijving aangevraagd te worden. 

- Bij welke vereniging stond u ingeschreven? 
- In welk team speelde u. 

Club: Team: 

○ Nee 
Opmerkingen: 

  
Identificatie: 
Nieuwe leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen. 

 
Pasfoto (geldt alleen voor spelende leden) 
Vanaf 10 jaar en ouder bent u verplicht een pasfoto bij te voegen. Deze pasfoto hebben wij nodig voor het aanvragen van de KNVB Spelerspas. 

 
Tevens geeft u toestemming dat de pasfoto en de persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van de KNVB Spelerspas. 
De KNVB zal deze gegevens gedurende de geldigheid van de spelerspas bewaren. Ook machtigt u v.v. Reiger Boys om de pasfoto op het 
“aanvraagformulier spelerspas” te plaatsen, en het formulier te voorzien van een handtekening, zodat de spelerspas aangevraagd kan gaan worden. 
Tevens geeft u toestemming v.v. Reiger Boys uw persoonsgegevens te registreren in onze eigen databank (SportLink*) 
*)In sportlink staan persoonsgegevens per team geregistreerd. Sportlink wordt uitsluitend door bestuurleden van v.v. Reiger Boys gebruikt. 
 
Overige zaken: 

 De contributie dient bij tussentijdse opzegging altijd  tot 1 juli van het lopend seizoen betaald te worden. 

 Opzegging dient altijd schriftelijk middels het wijzigingsformulier bij de ledenadministrateur te gebeuren, en wel voor 15 juni van het lopend 
seizoen. 

 Bij een achterstand in de contributiebetaling en/of boetes zullen wij de vordering overdragen aan een incassobureau. De kosten hiervan komen 
voor uw rekening. Tevens zal dit leiden tot een speel- en trainverbod. 

 Formulier samen met pasfoto, kopie legitimatiebewijs en/of spelerspas en/of overschrijvingsformulier inleveren bij: 
Ledenadministratie Reiger Boys.  Poldermolen 2, 1703 PZ Heerhugowaard, telefoon: 072-5743565 

 
 

Handtekening en datum: 
 

 


