Sportcomplex “Bij ‘t Hoog”
Sportparklaan 7
1744 KG Sint Maarten
Telefoon kantine “De Spil” 0224-785068

Aanmelding lidmaatschap
(s.v.p. aankruisen)
Voetbal
Handbal

Zaalvoetbal

Datum:
Voorletter(s):
Achternaam:
Straat + huisnr.:
Postcode:
Telefoon:
E-mailadres:
Mobiel nummer ouder/verzorger:
Legitimatie: (verplicht vanaf 14 jaar)
Soort:
Paspoort
ID kaart
Nummer:

Roepnaam:
Geb. datum:

m

Plaats:
Mobiel:

Rijbewijs

Let op! Overschrijving door de vorige vereniging:
Bent u of is uw kind, als nieuw lid, de laatste 3 jaar lid geweest bij een andere (voetbal) vereniging?
Dan dient u als aanvrager een overschrijvingformulier bij de betreffende vereniging aan te vragen.
Dit (getekende) overschrijvingsformulier is verplicht en dient u bij deze aanmelding mee te sturen.

Handtekening lid of ouders/verzorg(st)er(s):
Contributie:
Ondergetekende machtigt tot wederopzegging s.v. Sint-Boys D.E.S. om van zijn/haar bank- of girorekening de contributie af te schrijven. Ter info: bij een doorlopende incasso heeft u als geïncasseerde
partij, de wettelijke termijn de tijd om een onterechte incasso te laten storneren bij uw bankinstelling.
Nb.
- Bij elke andere vorm van betaling, anders dan incasso, wordt € 3,-- extra in rekening gebracht.
- De contributie is inclusief € 15,-- per gezin voor de informatievoorziening, waaronder clubblad “De
Koerier”, website www.sintboys.nl en Facebook.
- Contributie is voor senior- en A-juniorleden en handbalrecreanten tevens inclusief loten in de Grote
Clubactie.

v

IBAN nummer:
Tenaamstelling:

Handtekening rekeninghouder:
Spelerspas voetbal:
Vanuit de KNVB is een spelerspas, vanaf de D-pupillen, verplicht gesteld. Hiervoor dient u (indien van
toepassing) bij deze aanmelding een recente pasfoto toe te voegen.
Spelerspas handbal:
Vanuit de NHV is een spelerspas verplicht gesteld voor alle leeftijden. Hiervoor dient u bij deze
aanmelding een recente pasfoto toe te voegen. De pas blijft eigendom van het lid, maar wordt beheerd
door de vereniging i.v.m. controle door de scheidsrechters.

AFDRUKKEN

Na het ondertekenen, kunt u het formulier opsturen aan:
leniegroenveld@quicknet.nl
Voetbal:
Lenie Groenveld, Dorpsstraat 26, 1744KK Sint Maarten
Handbal:
Lienke Hillebrand, Maarten Breetstraat 45, 1752AG St. Maartensbrug lienke71@gmail.com
steffietetro@hotmail.com
Zaalvoetbal: Steffie Tetro
Wij verwachten van leden en ouders actieve hulp om onze vereniging leuk en draaiende te houden.
Meer informatie hierover ontvangt u later. Sint Boys DES dat zijn wij !

Hartelijk dank en wij wensen u
en/of uw kind veel sportplezier!

