Aanmeldingsformulier FC De Westhoek’20
Afdeling Breedtesport
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Legitimatie:

Paspoort / Identiteitskaart
Doorstrepen wat niet van toepassing
is

Voornaam:
Man/Vrouw:
Huisnummer:
Woonplaats:
Nummer:

Als men zelf geen paspoort of identiteitskaart bezit dient een kopie van één van
de ouders te worden meegestuurd.
Geboortedatum:
Geboorteplaats/land:
Telefoonnummer:
Mobiel Nummer:
Banknummer:
Ingangsdatum:
E-mailadres:

Betaalwijze contributie
d.m.v. machtiging tot
automatische incasso:
Per kwartaal
Per halfjaar
Per jaar

*
*
*

Bovengenoemde verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan FC De Westhoek’20 om
van zijn/haar bovengenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens bijdragen contributie,
donaties, bijdrage Club van 100, enz., voor zichzelf c.q. voor alle andere gezinsleden
woonachtig op bovengenoemd adres, welke te betalen zijn aan deze vereniging.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovengenoemde regeling.

Soort Sport die je wilt gaan beoefenen bij de Afdeling Breedtesport van FC De Westhoek’20
Badminton:
*
Nordic Walking:
*
Wandelen:
*
GYM 50+:
*
Ladyrunning
*
Gymnastiek/Kindergym
*
Heren Loopgroep
*
Fietsen
*
Anders
*
Rugby
*
* gaarne aankruisen wat voor u van toepassing is !
Burgh-Haamstede, d.d.:……………………………

Handtekening …………………………….

Dit formulier en een kopie van uw paspoort of uw identiteitskaart na het invullen met spoed
inleveren bij de kantine van FC De Westhoek’20
of mailen naar e-mail: ledenadmin@fcdewesthoek.nl

Inzet als Vrijwilliger een normale zaak bij
FC De Westhoek’’20
Na aanmelding als lid van onze vereniging wordt van jou verwacht dat je jezelf inzet als
vrijwilliger binnen onze vereniging. Lid zijn/worden van onze vereniging geeft je namelijk
rechten maar ook plichten. Zonder de inzet van vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan.
Geef in het hier onderstaande schema aan waar je voorkeur naar uit gaat. We houden daar
dan vervolgens zoveel mogelijk rekening mee!
Mijn voorkeur gaat uit naar:
Mijn voorkeur gaat uit naar:
Kantineactiviteiten
Organisatie Evenementen
Leider/Trainer Jeugdteam
Onderhoud Velden
Scheidsrechter Jeugdwedstrijd
Sponsoring & PR
Bestuursfunctie
Organisatie Activiteiten
Onderhoud Gebouwen
Beheer Kleding & Materiaal
Schoonmaak Gebouwen
Anders, nl….
* gaarne aankruisen wat voor u van toepassing is !

Beëindiging Lidmaatschap
Ondergetekende,
Naam:

Voornaam:

Voorletters:

Man/Vrouw:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

zegt hierbij zijn/haar lidmaatschap van FC De Westhoek’20 op,per eerstkomende
kwartaalcontributievervaldatum.
Deze opzegging kunt u alleen schriftelijk doen, en inleveren in de kantine van FC De
Westhoek’20 of mailen naar
e-mail: ledenadmin@fcdewesthoek.nl
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