
 

Inschrijfformulier 
 

Relatienr Nevobo  : ___________________       M 

Roepnaam  : _________________________________________       V 

Voorl / Achternaam : ________          _______________________________________ 

Geboortedatum : ____________________________________________________ 

Adres  : ____________________________________________________ 

Postcode en plaats : ____________________________________________________ 

Categorie : senioren recreanten  /  senioren competitie  /  jeugd / CMV 

Telefoonnummer  
vast : ______________________ mobiel : __________________________ 

ouder 1 : ______________________ ouder 2 : __________________________ 
  (verplicht bij jeugd en CMV)  bij gescheiden ouders) 

E-mail adres van lid : _________________________________________ 

  ouder 1 : _________________________________________ (verplicht bij jeugd) 

  ouder 2 : _________________________________________ 
     gescheiden ouders) 
 
Ik heb een licentie voor :  trainer  /  coach  /  scheidsrechter   niveau : 
 
U dient er zelf voor te zorgen dat u bij de Nevobo bent uitgeschreven door uw vorige vereniging, en uw spelerskaart 
inleveren bij het wedstrijdsecretariaat. 
 
De Inforzant en internet zijn belangrijke informatiemedium van Forza. Ik heb geen bezwaar tegen publicatie van een 
foto in de Inforzant of op internet waarop ik zichtbaar ben bij een team of verenigingsactiviteit. Indien ik wel bezwaar 
heb, zal ik er zelf zorg voor dragen dat ik niet gefotografeerd word. (Individuele foto’s kunnen op verzoek verwijderd 
worden van de website.) 
 
Ik (of ouder van) ben ervan op de hoogte dat een vereniging draait om vrijwilligers. Ik ben bereid om binnen mijn 
mogelijkheden Forza Hoogland te ondersteunen. 
 

Machtiging voor automatische incasso 
 
De geldende contributies en tarieven zijn vermeld op de website. 
Voor het betalen van contributies en deelname aan evenementen bent u verplicht om Forza Hoogland te machtigen 
voor automatische incasso. Indien u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, heeft u 30 kalenderdagen de tijd 
om het bedrag terug te laten storten. 
 

Bank  IBAN nummer : _________________________________________ 

 t.n.v. : _________________________________________ 

Ondergetekende (indien jeugdlid de ouder/verzorger) machtigt hierbij Forza Hoogland tot wederopzegging 
de contributie van zijn/haar bankrekening af te schrijven. 
 
Datum:     Handtekening : 
 
 
Inschrijving als lid kan alleen indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ondertekend. 
Dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren of opsturen naar de ledenadministratie,  
p/a  Hillie van Westerlaak, Bongerd 9, 3828 HW Hoogland. Of ledenadministratie@forzahoogland.nl 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
door  werkgroep in te vullen : 
categorie :  team :   Nevobo :  trainingsgroep : 
 

mailto:ledenadministratie@forzahoogland.nl
gert
Momentopname

gert
Momentopname

gstroeve
Text Box
Bij digitaal invullen en opsturen is geen handtekening vereist

gstroeve
Text Box
Indien bekend
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