
Inschrij�ormulier
uitsluitend inleveren
met recente pasfoto.

O�cieel formaat
3,5x4cm

Alle vrijwilligers dienen lid te zijn van de KNVB i.v.m. verzekeringtechnische redenen.

Spelend lid

Niet spelend lid

Spelend lid + Kaderfunctie

Niet spelend lid + Kaderfunctie

Relatienummer KNVB (indien bekend)

Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit

Roepnaam Achternaam

Straat Huisnummer Postcode

Woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer mobiel

Mobiel nr. ouder(s) (indien lid jonger dan 18 jaar) E-mailadres lid E-mailadres ouder(s) 

Geslacht

Voorletter(s) Tussenvoegsel

Kopie legitimatie

MACHTIGING LEGITIMATIE 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging,
machtiging aan v.v. Uchta tot automatische incasso van:

Contributie en KNVB boetes*
* indien van toepassing

Contante betaling en/of acceptgiro etc. is niet mogelijk.

Soort:

Hierbij verklaar ik tevens dat ik de afgelopen 3 jaar geen
lid ben geweest bij een andere voetbalvereniging.

Door ondertekening van dit inschrij�ormulier gaat u akkoord
met het lidmaatschap bij v.v. Uchta te IJzendoorn en de KNVB.

Indien minderjarig dient dit te worden getekend door ouder(s)/verzorger(s)

Paspoort Rijbewijs ID kaart N.V.T

IBAN Banknummer

BIC/Swift Gironummer 

Naam:

Woonplaats:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Tenaamstelling machtiging

VERGEET NIET OM EEN PASFOTO, VOORZIEN VAN NAAM EN GEBOORTEDATUM OP DE ACHTERZIJDE, EN EEN KOPIE LEGITIMATIE IN TE LEVEREN.

Kopie legitimatie is
noodzakelijk voor een

succesvolle inschrijving.

(indien lid jonger dan 18 jaar)

Indien u de afgelopen 3 jaar wel lid bij een andere voetbalvereniging bent
geweest dient u eerst overschrijving aan te vragen.

Pasfoto hier niet opplakken
maar met naam achterop
inleveren met dit formulier
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