Inschrijfformulier
NB1: Neem eerst contact op met de Administratie, op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur op
0252-413494, indien je in de voorbije drie seizoenen spelend lid was van een andere vereniging.
NB2: Vanaf 11 jaar twee pasfoto’s bijvoegen en vanaf 14 jaar ook een kopie van je identiteitsbewijs.

Achter- en voornamen:
Roepnaam:

Geslacht: M/V *) Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Straatnaam en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Soort identiteitsbewijs (IB):
Telefoon:

IB-nummer:

Mobiel:

BSN:

Mailadres:

Contactinformatie ouder/verzorger één:
Contactinformatie ouder/verzorger twee:
Voor een spelend lid:

jeugd/senior/veteraan/zaterdag/zondag/dames/heren *)

Voorkeur voor een team? Zo ja, voor team:
Eerder spelend lid geweest? Zo ja, bij vereniging:
Voor een niet spelend lid:

vrijwilliger/donateur/seizoenkaarthouder *)

*) Doorhalen wat niet van toepassing is!
De ondergetekende verklaart hierbij tenslotte:
1. FC Lisse, Postbus 298, 2160 AG te Lisse tot schriftelijke wederopzegging te machtigen de contributie-bedragen van het
lid van de hieronder vermelde bankrekening af te schrijven, alsmede al hetgeen het lid verder uit hoofde van het
lidmaatschap verschuldigd zal zijn of worden (zoals bijvoorbeeld het inschrijfgeld en eventuele opgelegde financiële
sancties).
2. kennis te hebben genomen van en zich te zullen confirmeren aan de Gedragsregels van FC Lisse en het Reglement van
Orde van de KNVB zoals die op http://www.fclisse.nl/voetbal/vereniging/sportiviteit-en-respect/ zijn gepubliceerd,
3. akkoord te zijn met het gebruik van zijn/haar mailadres door de vereniging, met name maar niet uitsluitend voor wat
betreft de (elektronische) oproeping voor de Algemene Ledenvergadering,
4. de vereniging onverwijld in kennis te zullen stellen van eventuele wijzigingen in de middels dit inschrijffor-mulier
verstrekte informatie,
5. zich te realiseren dat het lidmaatschap onverbrekelijk wordt aangegaan tot 30 juni van enig jaar (het eind van het
boekjaar van de vereniging) en dat opzegging tenminste twee weken daaraan vooafgaand uit-sluitend kan geschieden
middels het daartoe bestemde formulier op de website.

Bankrekeningnummer:
Tenaamstelling bankrekening:
Handtekening: (van ouder of wettelijke vertegenwoordiger indien jonger dan 18 jaar)

Datum:

NB3: Indien betwist kunnen automatische incasso’s tot uiterlijk 56 dagen na de afschrijving worden teruggeboekt.

