
 
AANMELDINGSFORMULIER 

 
 
Achternaam*   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Voorletters *   |_|_|_|_|_|Roepnaam *|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Adres *   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Postcode *   |_|_|_|_| - |_|_|Woonplaats *|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Geboortedatum * |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|Geslacht * O Man/ O Vrouw 

Telefoon *   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobiel* |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
E-mail *   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Geboorte Plaats*  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nationaliteit *|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Legitimatie + nummer |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
(Indien een lid 16 jaar of ouder is: geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)  * verplicht invullen. 
 

Soort lidmaatschap* O Spelend lid (voor nieuwe leden geldt € 15,- inschrijfkosten), 
O Niet spelend lid , O G-voetbal ; O recreatief trainend lid / 40+ 

 

Bank / gironummer *  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Ingeval van een junior of pupil, ook onderstaande gegevens graag invullen: 
Ouders, voogd of verzorger : 

Naam en voorletters |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Adres   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Postcode   |_|_|_|_| - |_|_| Woonplaats|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefoon  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobiel:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
E-Mail   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Beroep ouders  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Supportersvereniging 
s.v.H.T.C. heeft een supportersvereniging die voor alle leeftijdsgroepen activiteiten organiseert; o.a. 
voor senioren: feest, kaartavonden, darttoernooi. 
voor de jeugd: spelmiddag, paaseieren zoeken, pupillenkamp, sinterklaasfeest. 
Voor gehandicapten eventueel een van de bovenstaande + nog andere activiteiten. 
Wil je deze activiteiten financieel ondersteunen door lid te worden van de supportersvereniging? 
Het lidmaatschap bedraagt € 5,-- per jaar (€ 1,25 per kwartaal) 
Wilt u ook lid te worden van de supportersvereniging van sv HTC ? JA: NEE : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ondertekening 
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier: 
- Geef je aan dat u lid wilt worden van sv HTC; 
- machtig je s.v.H.T.C om via een automatische incasso de verenigingscontributie, en indien van toepassing 
de bijdrage voor supportersvereniging/vrijwilligers en eventuele boetes die worden opgelegd door de 
KNVB te laten innen van het hierboven aangegeven bankrekeningnummer, 
- geef je toestemming om je gegevens door te geven aan de KNVB om: 
� jouw pasfoto en gegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas 
- verklaar je dat je de informatie over de club, zoals bekend gemaakt op de website hebt gelezen, de 
gedragsregels en afspraken van HTC onderschrijft en bereid bent vrijwilligerswerk te doen. 
 
 
 

___________________________________     Datum: |_||_|--|_||_|--|_||_||_||_| 
(handtekening aanvrager, ouder of verzorger) 
Onder de 14 jaar dienen de ouder(s) te zorgen voor de ondertekening 
 

      

Ledenadministratiesv HTC: 

Jan Boxum 

Puutbeek 12 

8033 AB Zwolle 

038-4551055 

E-mail: ledenadmin@svhtc.nl 

KNVB nr 

____________ 

Elftal geplaatst 

____________ 

Oude vereniging 

____________ 

 

Pasfoto 

toevoegen voor 

voetballende 

leden 

vanaf 

10 jaar 


