Aanmeldformulier VCH JEUGD
Ledenadministratie VCH , Antoniusstraat 76, 5912 CL Venlo Tel. 06-37154903 ledenadministratie@vch-blerick.nl
Achternaam

Geb.datum

Roepnaam

Nationaliteit

Geslacht

Man

Vrouw

Adres

Huisnummer

Plaats

E-mailadres

Postcode

Mobiel nummer

Telefoonnummer

Nummer legitimatie ( alleen boven 16 jaar )
van

paspoort

Identiteitskaart

Ben je op dit moment lid van een andere vereniging ?

Ja

Nee

Heb je de laatste 3 jaar nog gespeeld bij een ander vereniging ?

Ja

Nee

Zo Ja, welke ?

Catagorie- geb.jaar
4 en 5 jaar
6 en 7 jaar
8 en 9 jaar
10 en 11 jaar
12 en 13 jaar
14 en 15 jaar
16 en 17 jaar

Inschrijfgeld
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Contributie
66,00 per jaar
120,00 per jaar
120,00 per jaar
144,00 per jaar
144,00 per jaar
156,00 per jaar
156,00 per jaar

Incl.Shirt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

rijbewijs

Het inschrijfgeld zal automatisch van uw
bankrekening afgeschreven worden.

Let op!! Het lidmaatschap loopt tot het einde van het lopende seizoen. Wanneer uw zoon of dochter
tussentijds stopt als lid van VCH wil niet zeggen dat u recht heeft op restitutie van contributiegelden. Wanneer
wij bij een automatische betaling niet kunnen incasseren mag uw zoon/dochter niet meer spelen en krijgt geen
overschrijving naar een andere vereniging.
Het seizoen loopt tot 1 juli van elk jaar en wordt zonder voortijdige opzegging telkens voor 1 jaar verlengd.
Hoe wenst u de contributie te betalen:

Automatisch per jaar

Contant per jaar

Via sportfonds

Bij contante betaling dient u het verschuldigde bedrag incl. inschrijfgeld voor 1 september te voldoen anders is
uw zoon of dochter niet speelgerechtigd.
IBAN Banknr. voor autom. incasso
VCH incassant-ID

NL83ZZZ401640860000

Eventuele persoonlijke boetes (gele en rode kaarten) worden automatisch van uw rekening afgeschreven.
Wanneer na ondertekening van dit formulier blijkt dat u aan VCH onjuiste informatie heeft verstrekt, zullen de daarop door de
KNVB opgelegde boetes cq straffen bij u in rekening worden gebracht.
Plaats
Datum

Handtekening.

