Voorinschrijving Jeugdlid Zwaluwen Utrecht 1911
Formulier moet volledig worden ingevuld, anders wordt deze niet in behandeling genomen.

Gegevens van aspirant jeugdlid
Achternaam:

Tussenvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht:

Geboorteplaats

Soort Legitimatie

Nationaliteit:

Legitimatienr.:

Postcode:

Huisnummer:

Toevoeging:

Straat:

Woonplaats:

E-mail:

Telefoonnr:

Mobiel-nummer:

Man:

Vrouw:

Contributie
Contributie wordt door middel van automatische incasso 1 x per jaar geïnd. Door ondertekening van het
inschrijfformulier gaat u akkoord met de automatische incasso.

IBAN nummer:
Ten name van:
Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden
gedaan.

U-pas
Bent u in bezit van een U-pas dan het mogelijk dat deze geheel of gedeeltelijk de contributie vergoed. (zie
voorwaarden Gemeente Utrecht)
Om gebruik te maken van de U-pas moet u deze laten zien en een kopie inleveren.
Voor elk nieuw voetbalseizoen moet u een kopie van de (nieuwe) geldige u-pas opsturen naar de
ledenadministratie. Levert u geen nieuwe u-pas in, dat wordt de contributie middels automatische incasso
geïnd.
Heb je bij een andere club gevoetbald? JA :

NEE:

Zo ja, bij welke club heb je gevoetbald?
Denk ook aan overschrijvingsformulier of pupillen verklaring van oude club
Waarom ga / heb je deze club verlaten?
Ben je lid van een andere sportclub? JA:

NEE:

Zo ja welke:

Ik meld mijn zoon/dochter aan voor:
REGULIER KNVB LIDMAATSCHAP *

BUURTSPORTCLUB *

* ZIE VOOR INFORMATIE OVER DE VERSCHILLEN OP DE SITE VAN ZWALUWEN UTRECHT
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Voorinschrijving Jeugdlid Zwaluwen Utrecht 1911
Formulier moet volledig worden ingevuld, anders wordt deze niet in behandeling genomen.

Gegevens van vader/moeder of verzorger van jeugdlid
Achternaam:

Roepnaam:

Telefoonnr:

Mobiel:

E-mail:
Zijn adresgegevens gelijk aan boven? Nee, dan graag deze hieronder invullen
Postcode:

Huisnr:

Straat:

Woonplaats:

Bent of was u voetbal kaderlid?

JA

NEE

Bent u bij de wedstrijden van uw kind?
JA
NEE

Heeft u een voetbaldiploma

JA

NEE

Bent u in het bezit van een auto?
JA
NEE

Wilt u kinderen vervoeren met de auto?
JA
NEE

Wat wilt u doen voor het team van uw kind?
e

1 Leider

2e Leider

Scheidsrechter

Grensrechter

Trainer

(U kunt een gratis opleiding jeugdleider of pupillentrainer volgen, indien gewenst

)

Wat kun u doen voor de club?
Adverteren

Reclamebord

Materiaal verzorgen

Sponsor

Oudpapier ophalen

Bardienst
Communicatie

Onderhoud/schoonmaak
Administratie

Voor bovenstaande twee tabellen geldt dat er van u verwacht wordt, dat u een of meerdere mogelijkheden
aangeeft. Dit kan van invloed zijn op de definitieve inschrijving
Bekijk de gouden regels via de volgende link: Gouden regels
Heeft u de Gouden regels en de informatie bij de lidmaatschappen op de site gelezen en begrepen?
JA
NEE
Indien er plaats is voor uw kind wordt u telefonisch uitgenodigd voor een ouderavond.
Indien er voldoende kinderen zijn en voldoende ouders om de kinderen te begeleiden zal er een nieuw team
worden opgestart.

Handtekening ouder / verzorger

Datum
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