
Aanmeldingsformulier Voetbalvereniging Hees 

Lever het (duidelijk en volledig) ingevulde formulier in bij de ledenadministratie van v.v. Hees: 

Yvonne Hartman, Jan Steenlaan 33, 3764 WP Soest (yvonnehartman@casema.nl, 06-25398315) of 

in het bakje van Yvonne Hartman in de bestuurskamer. 

 

 

Let op: Ben je jonger dan 16 jaar: één van je ouders of verzorgers laten ondertekenen.  

 Ben je 16 jaar of ouder: een kopie van je legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) bijsluiten.  

 Ben je 11 jaar of ouder: een pasfoto bijsluiten voor de spelerspas. 

 

Voorletters:  ___________ / Roepnaam: __________________________________________ Man / vrouw 

Achternaam:  ___________________________________________________________________________ 

Straat, postcode en plaats:  ___________________________________________________________________________ 

Nummer telefoon thuis: _________________________ / Nummer mobiel : __________________________________ 

Emailadres:  ___________________________________________________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________________________________________________________ 

De laatste 5 jaar lid geweest van een voetbalvereniging? Zo ja*, naam van die vereniging:  _________________________  / 

 team: ___________  /  datum waarop je daar bent gestopt:   ________________________________________________ 

* Bekijk op www.vv-hees.nl wat je nodig hebt voor de overschrijving naar v.v. Hees. 

Hoe ben je bekend geworden met v.v. Hees? _______________________________________________________________ 

 

 Als er medische zaken zijn waarvan v.v. Hees op de hoogte moet zijn (bijv. epilepsie, medicijnen), meld dit dan zelf aan 

de trainer en de coach. 

 Bijna alle werkzaamheden binnen onze vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Daarom benaderen wij 

(ouders/verzorgers van) leden regelmatig om ook een taak op zich te nemen, zoals coachen, klussen, begeleiden van 

activiteiten en toernooien, vlaggen enzovoort. 

 

Handtekening  _________________________________________  Plaats ________________ Datum ________________ 

 

Betaling: per (verplichte) automatische incasso  

Hierbij verleen ik Voetbalvereniging Hees in Soest de machtiging om tot wederopzegging het bedrag van de contributie 

voor het lidmaatschap plus eventueel kledinggeld (welke bedragen aan het begin van het seizoen bekend worden 

gemaakt), in twee termijnen (eind augustus en begin januari van het lopende seizoen) automatisch af te schrijven van 

onderstaand bankrekeningnummer. Als terugboektermijn houdt Hees de wettelijke termijn van 56 dagen aan. 

Naam bank: ______________________ Bankrekeningnummer:  ________________________________________________ 

Ten name van:  ________________________________________________________________________________________ 

Handtekening rekeninghouder _____________________________ Plaats ________________ Datum _______________ 

Pasfoto 

(als je 11 jaar 

of ouder bent) 
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