
 

 

 

 Pasfoto Ja ☐  Nee ☐ N.V.T. ☐ /Sportlink Ja ☐  Nee ☐/NL Collect Ja ☐  Nee ☐ 

INSCHRIJFFORMULIER 

N.A.W. gegevens 
Geeft zich op als:       Spelend lid ☐    Niet spelend lid ☐    *kaderlid ☐     alleen trainen ☐     donateur ☐ 

* functie bij de club:    

Achternaam:    

Voornamen:    

Adres:  Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

 

  Mobiel:  

Geboortedatum:   

                                                 

Nationaliteit:  

 

Geslacht:                     man ☐    vrouw ☐ 

Legitimatiebewijs: Rijbewijs / paspoort / ID                    Nummer: 

Emailadres:  

 

De laatste vier jaar bij een andere vereniging gevoetbald: Ja ☐  Nee ☐ 

Meld zich hierbij aan als lid van de sportvereniging SV Batavia ’90.  En levert een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto 

in (pasfoto niet nodig voor E en F pupillen).  

INSCHRIJVEN KAN OP WOENSDAGAVOND VAN 19:00 UUR TOT 20:30 UUR  
 

Contributie en ondertekening 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en éénmalig € 2,75 voor de spelerspas. Dit bedrag wordt met de contributie inning verwerkt. De contributie inning gaat via NL 

Collect, tenzij u het bedrag in één keer betaald.  

NL Collect incasseert de contributie voor SV Batavia ’90/ AFL Commanders, zodra uw inschrijving verwerkt is krijgt u een mail van NL Collect met een link naar uw 

factuur. U kunt dan aangeven of u de contributie in één keer of in drie termijnen wilt voldoen. Omdat wij de contributie inning uitbesteden is het van groot belang 

dat u het juiste emailadres en telefoonnummer op dit formulier invult. 

 

Hij/zij verklaart zich door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement (te verkrijgen bij het 

secretariaat) en verklaart zich hiermee akkoord. In het bijzonder stemt hij/zij in met artikel 8 lid 3 van de statuten, welke  inhoudt dat bij tussentijdse beëindiging 

van het lidmaatschap, de contributie over de periode tot het einde van het lopende verenigingsjaar verschuldigd blijft . De speelgerechtigheid zal pas in gaan als het 

wedstrijdsecretariaat een bericht heeft gehad van de ledenadministratie.  

 

Hij/zij is ermee bekend, dat beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk dient te geschieden d.m.v. een brief aan het secre tariaat en wel een maand voor 

beëindiging van het verenigingsjaar (voor 1 juni).  

Voor (minderjarige) jeugdleden geldt dat dit inschrijfformulier (mede) dient te worden ondertekend door een van de ouders of een wettelijk vertegenwoordiger. 

Zij verklaren door (mede) ondertekening bekend en akkoord te zijn met de statuten en huishoudelijk reglement en de daaraan verbonden verplichtingen. Zodra de 

ouders/verzorgers niet meer verantwoordelijk zijn voor het lid, gaan de verplichtingen automatisch over naar het lid of diens wettelijke voogden.  

Leden (of wettige vertegenwoordigers) geven SV Batavia ‘90/ AFL Commanders toestemming de persoonsgegevens door te geven aan de AFBN i.v.m. inschrijving 

bij de AFBN. Het lidmaatschap van SV Batavia ’90/ AFL Commanders impliceert dat u zich bereidt verklaart mee te werken aan het vervoer van spelers naar 

uitwedstrijden (dit geldt ook voor ouders/verzorgers van jeugdleden). De AFBN kosten van het niet spelen/staken van wedstrijden zal op de speler(s) van het 

desbetreffende team verhaald worden. 

 

Datum:                                                           

Handtekening Lid:  Handtekening ouder/vertegenwoordiger 

Paraaf sportlink Paraaf NL collect Paraaf inschrijving 


