INSCHRIJFFORMULIER JOS WATERGRAAFSMEER

Via dit formulier meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging J.O.S. Watergraafsmeer te Amsterdam.
Het lidmaatschap loopt telkens van 1 juni t/m 31 mei. Zonder schriftelijke opzegging via email
aan de ledenadministratie wordt het lidmaatschap telkens met één jaar verlengd.
Ik dien het lidmaatschap schriftelijk te beëindigen vóór 1 mei van een lopend seizoen.
Contributieverplichting is minimaal voor één seizoen en een tussentijdse opzegging geeft geen recht op
restitutie of vrijwaring van contributie.

1X
Pasfoto
Verplicht
Plaats naam op
achterzijde

Paraaf voor gelezen!
…………………………………………………….




In de laatste drie seizoenen ben ik géén spelend lid geweest bij een andere voetbalvereniging
In de laatste drie seizoenen ben ik wél spelend lid geweest bij een andere voetbalvereniging.

Naam laatste vereniging…………………………………………………………..

Afmelddatum ……………………………………….

KNVB nummer speler …………………………………………………………optioneel
ACHTERNAAM: ……………………………………………………………. V.V: ……………VOORNAAM: …..……………….……………......
ADRES: …………………………………………………………………………………..

M/V

HUISNR: .……………… TOEVOEGING: ………………

POSTCODE: ……………………………………….. WOONPLAATS: ….……………………………………………………………………………….......
NATIONALITEIT: …………………………………………………………

GEBOORTEDATUM: …………. - …………… - ……….…………...........

GEBOORTEPLAATS: ………………………………………………...…

MOBIEL NUMMER: 06 - …………………………………………………...

EMAIL ADRES: (verplicht)…………………………………………………...
SOORT LEGITIMATIE: ……………………………………………………. NUMMER LEGITIMATIE: …..………………………………………………
__________________________________________________________________________________________________________________

Ik meld mij aan voor de volgende categorie:

□ Senioren Zaterdag nr.…………..

□ Senioren Zondag nr……….….
□ Zaalvoetbal nr………….
________________________________________________________________________________________________________
Contributie
Contributieverplichting is minimaal voor één seizoen en tussentijdse opzegging geeft géén recht op restitutie of vrijwaring van contributie.
-De contributie-inning van Jos/Wgm wordt afgehandeld via Club Collect. Club Collect stuurt u in het begin van het seizoen een link via sms en
email. Via deze link komt u op uw persoonlijke omgeving. U kunt hier ook zelf een betalingsregeling instellen.
U dient er voor te zorgen dat ALTIJD uw juiste emailadres en telefoonnummer bij de club bekend is. Wijzigingen in uw gegevens? Mail snel
naar joswgm@gmail.com
-Bij aanmelding na 1 augustus van een lopend seizoen dient u vooraf een deel van de contributie te voldoen vóórdat de aanmelding definitief
wordt. U wordt hierover bij uw aanmelding door de ledenadministratie ingelicht.
Opzeggen
Het lidmaatschap dient vóór 1 mei van een lopend seizoen schriftelijk bij de ledenadministratie te worden opgezegd.
Indien na 1 mei van een lopend seizoen het lidmaatschap wordt opgezegd brengt de vereniging daar €50,- kosten voor in rekening.
Bij opzeggingen na 1 september wordt de volledige contributie in rekening gebracht.
Ondertekening
De ondergetekende verklaart zich akkoord de reglementen van JOS Wgm betreft lidmaatschap, contributie en opzeggen.

Voor akkoord: (lees a.u.b. bovenstaande zaken goed door)

Datum ondertekening inschrijfformulier:

………..… ……………………

………..… - ……………… - ………………

Meenemen!

1. Een recente pasfoto
2. Kopie legitimatiebewijs van de aanmeldende speler of de legitimatie tonen.
3. € 20,- inschrijfgeld

