Inschrijfformulier FC Aramea
Formulier bij voorkeur elektronisch invullen en daarna mailen aan bestuur@fcaramea.nl

Persoonsgegevens
Achternaam:

……………………………..…………………….

Tussenvoegsel:

……………………………..…………………….

Roepnaam:

……………………………..…………………….

Voorletters:

……………………………..…………………….

Nationaliteit:

……………………………..…………………….

Geslacht:

Man / Vrouw

Geboortedatum:

……………………………..…………………….

Geboorteplaats:

……………………………..…………………….

Legitimatie verplicht vanaf 14 jaar:
Legitimatiesoort:
Paspoort / Identiteitskaart / Rijbewijs

Legitimatienummer: ……………………………..…………………….

Adresgegevens
Straat:

……………………………..…………………….

Huisnummer:

……………………………..…………………….

Postcode:

……………………………..…………………….

Woonplaats:

……………………………..…………………….

Telefoon:

……………………………..…………………….

Mobiel:

……………………………..…………………….

E-mailadres:

……………………………..…………………….

Contactgegevens

Aanmelding voor:

o
o
o
o
o

Voetbal (vanaf 5 jaar)
Recreatief, 7 tegen 7 (vanaf 35 jaar)
Steunend lid
Club van 100
Bondslid

Gewenste ingangsdatum: ……………………………..…………………….

Bij jeugdleden: inzet ouder(s)/verzorger(s) als vrijwilliger:
FC Aramea kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Bij jeugdleden verwachten wij dat ouder(s)/verzorger(s) ook een bijdrage leveren. Hiervoor zijn
er veel mogelijkheden. Geef hieronder uw voorkeur(en) aan. Aan de hand van uw antwoord zullen wij u benaderen om te bespreken wat uw inzet
voor de vereniging kan zijn.

o
o
o
o
o
o

Vrijwilliger bardienst
Coach / leider
Trainer
Scheidsrechter
Organisatie van evenementen
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O
O
O
O
O

Financiën / fiscale zaken
Juridische zaken
Onderhoudszaken
Technische / IT-zaken
Sponsoring

Machtiging voor automatische incasso
De contributie wordt bij FC Aramea automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken u daarom het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening
waarvan de contributie afgeschreven kan worden, hieronder in te vullen. U verleent dan tot wederopzegging maar uiterlijk tot beëindiging van het
lidmaatschap machtiging aan FC Aramea om contributiebedragen af te schrijven van uw bankrekening.
Bankrekeningnummer (IBAN): …………………………..…………………

Ten name van: ….……………………………………………………..

Vult u geen bankrekeningnummer in dan kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.
Soort incasso:

O Stichting leergeld

O Automatische incasso
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O Per maand

O Per kwartaal

O Anders
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Ondertekening
De gegevens vermeld op dit inschrijf- en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van FC Aramea. Ondergetekende geeft hierbij
tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB
en FC Aramea de adresgegevens ook verstrekt i.v.m. sponsoractiviteiten, marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.
Plaats ondertekening:

……………………………..………………

Datum:

……………………………………………………..

Naam ondertekenaar:

……………………………..………………

Handtekening:

……………………………………………………..

Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen of de mail te versturen.

Extra in te leveren bescheiden
Bent u of is uw zoon/dochter 11 jaar of ouder?

Pasfoto is niet meer nodig, deze kun je via de app zelf uploaden

Bent u of is uw zoon/dochter 14 jaar of ouder?

Kopie van een geldig legitimatiebewijs

Heeft u of uw zoon/dochter één van de laatste 3 jaar gevoetbald?

Voor senioren en junioren (13 en ouder): overschrijvingsformulier
Voor pupillen (jonger dan 13): verklaring speelgerechtigheid

Stuur de bovenstaande documenten per mail naar bestuur@fcaramea.nl

Sport en gezondheid (alleen voor jeugdleden)
De mentale en fysieke situatie van ieder mens is anders. Daarom willen we graag weten waar leiders en trainers rekening mee moeten houden bij
trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Onderstaand kunt u aangeven of er bij uw kind beperkingen of bijzondere situaties zijn waarmee door
de begeleiders rekening gehouden dient te worden. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.
Kruis aan met welke beperkingen of bijzondere situaties uw kind te maken heeft:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kortademigheid
Minder goed horen
Brildragend
Problemen met concentratie (o.a. ADHD)
Gebruik medicijnen
Verstandelijke beperking
Hartklachten
Suikerziekte
Allergieën
Anders, nl. ……………………………..……………………………………………..………………

Eventuele toelichting:
……………………………..……………………………………………..……………………………………………..………………………………
……………………………..……………………………………………..……………………………………………..………………………………
……………………………..……………………………………………..……………………………………………..………………………………
……………………………..……………………………………………..……………………………………………..………………………………

Socialmedia
We leven in een tijd waarin veel op socialmedia gepost kan worden. Wij als voetbalvereniging hebben ook verscillende socialmedia kanalen.
Geregeld posten we verhalen, foto’s en video materiaal op deze kanalen. Hieronder vragen we je of je het liever niet wil of juist dat je er geen
moeite mee hebt. Elke mening hierin respecteren we hierin. Hebben we ons per ongeluk er niet aan gehouden, neem dan direct contact met ons
op en dan zoeken we de oplossing.

o
o

Ik wil NIET op de socialmedia kanalen van FC Aramea komen
Ik wil WEL op de socialmedia kanalen van FC Aramea komen
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