sportorganisatie SOEST
PASFOTO

Postbus 334, 3760 AH Soest

Verplicht voor

Ledenadministratie:
Annette van der Kraats, Tel: 0343 - 491870
E-mail: administratie@so-soest.nl

aanmelden leden
11 jaar en ouder
Opgericht 9 mei 1926

Aanmeldingsformulier

Vul dit formulier volledig in en lever het, samen met een pasfoto (verplicht vanaf 11 jaar) én kopie legitimatiebewijs, in op het clubhuis van SO Soest, Bosstraat 137 te Soest. Dit kan op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur bij het (jeugd)bestuur, in het weekeinde
bij de dienstdoende man/vrouw van dienst of via de interne brievenbus die hangt in de hal naast de kamer “Wedstrijdzaken”.
Heeft u de afgelopen 5 seizoenen bij een andere vereniging gevoetbald, dan moet naast het aanmeldingsformulier ook een
KNVB overschrijvingsformulier of pupillenverklaring worden bijgevoegd.
Naam __________________________________________________________________________________________________ ı man ı vrouw
Voorletters _______________ Roepnaam _______________________________________________ ı G-voetbal (indien van toepassing)
Adres ___________________________________________________________________________________________________________________
Postcode __________________________ Woonplaats __________________________________________________________________________
Telefoon___________________________ Mobiel___________________________ E-mail______________________________________________
Geboorteplaats ______________________________________________________ Geboortedatum ____________________________________
Nationaliteit______________________________________________________________________________________________________________
Legitimatiebewijs 1) soort_____________________________________________ Nummer___________________________________________
Bent u eerder lid geweest van een voetbalvereniging?
Zo ja, naam vereniging______________________________________________ ,_wanneer gestopt____________________________________
Welk elftal speelde u________________________________________________ ,_welke positie________________________________________
SO Soest is een vereniging van iedereen én voor iedereen. Wij verwachten van leden (en/of hun ouders/verzorgers) dat zij
zich inzetten als vrijwilliger voor onze vereniging. Op welke wijze gaat u zich dienstbaar maken voor onze club?
(bijvoorbeeld trainer, barlid, (jeugd)bestuur, leider, sponsorcommissie)
Voorkeur:________________________________________________________________________________________________________________

BETAALWIJZE: Automatische betaling
Ik verleen SO Soest hierbij tot wederopzegging machtiging om
de contributie van onderstaande bankrekening af te schrijven.
(De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maand juli).

IBAN:

U kunt, als u dit wenst, deze toestemming
tot automatisch afschrijven intrekken door:
- binnen 1 maand na afschrijving uw
bank opdracht te geven het bedrag op
uw rekening terug te storten.

Ten name van:

Voor leden beneden 16 jaar dient één der ouders te ondertekenen.
Leden vanaf D-pupillenleeftijd (11 jr.) dienen een pasfoto bij te voegen.
) Verenigingen zijn wettelijk verplicht bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder
de gegevens te controleren a.d.h.v. een geldig legitimatiebewijs, voorzien van
pasfoto (rijbewijs, paspoort, OV-jaarkaart). Het soort en nummer van het betreffende
legitimatiebewijs moet op de KNVB-ledenmutatiekaart worden vermeld.
S.v.p. kopie van legitimatiebewijs bijvoegen!
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Datum,____________________________
Handtekening:

__________________________________

