Excelsior M
Postbus 267
3140 AG Maassluis
Opgericht: 1 juni 1918

INSCHRIJFFORMULIER VELD / ZAAL * (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam nieuw lid: _____________________

Lidnr. : ________________
Invullen door leden administratie

Roepnaam: _________________ Voorletter(s): _________

M/V

Geb.datum: _________________ Geb.plaats: _______________________
Geb.land: _________________ Nationaliteit: _______________________
Adres: _______________________________ Postcode: ______________
Plaats: _________________ E-mailadres: _______________________
Tel.nr: _________________ Mobielnr: _______________________
Laatst gespeeld bij voetbalvereniging: ___________________________________
In seizoen: _________________ Welk elftal: _______________________
Legitimatiebewijs: paspoort / identiteitskaart (doorhalen wat niet van toepassing is)
Nummer paspoort of identiteitskaart: ___________________________________
Uw beroep en/of van Uw ouder(s)/verzorger(ster). 1)

Het is mij/ons bekend dat de contributie alleen met een automatische machtiging kan
worden voldaan. 2)

Datum: _______________________ Handtekening: ___________________________
(indien jonger dan 18 jaar, ondertekening door ouder/wettelijke vertegenwoordiger.)

Dit formulier inleveren bij de ledenadministratie met fotokopie identiteitsbewijs, incassomachtiging en spelende leden vanaf 10 jaar een pasfoto.
Zonder deze gegevens is de inschrijving ongeldig en kan de ledenadministratie u niet
opnemen in het ledenbestand.
1) Invullen is niet verplicht. We zijn graag op de hoogte van Uw specifieke deskundigheid om hier eventueel beroep op te mogen doen.
2 ) Door aanmelding bij Excelsior M wordt U automatisch lid van de KNVB.
De KNVB is gerechtigd de N.A.W. gegevens van haar leden te verhuren aan derden voor marketing- en reclame doeleinden.
Indien U dit niet wenst kunt U dat melden aan de KNVB Postbus 784 3800 AT ZEISTT.

Excelsior M
Postbus 267
3140 AG Maassluis
Opgericht: 1 juni 1918

Incassomachtiging

Bij deze machtig ik de penningmeester van v.v. Excelsior M tot wederopzegging om de
contributie, de bijdrage voor het tenue, de selectiebijdrage en eventuele boetes voor
onderstaand lid van mijn rekening te incasseren.
Als ik niet akkoord ga met de afschrijving heb ik dertig kalenderdagen om de afschrijving bij
mijn eigen bank ongedaan te maken.
Stopzetting van deze machtiging geschiedt enkel en alleen door een ondertekend verzoek
tot beëindiging naar de penningmeester te sturen. Tevens wordt de machtiging automatisch
stopgezet bij een door de ledenadministratie geaccepteerde beëindiging van het
lidmaatschap.
Lidnr.

_______________

Naam:

______________________________________________

Adres:

______________________________________________

Postcode:

( in vu l l en d o o r l e de n a d m in i st r at i e . )

______________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________
Geb. datum: ______________________________________________
e-mail adres: ______________________________________________
Telefoonnummer: ______________________________________________

Te incasseren van de volgende (post)bankrekening:
________________________________________________
Rekeninghouder (invullen in blokletters):
________________________________________________
Ik verklaar gerechtigd te zijn om voor bovenstaand rekeningnummer deze incassomachtiging
af te geven.

Datum: _______________________ Handtekening: _______________________

Deze machtiging gelijk met het inschrijfformulier inleveren.

