
Dit formulier kunt u op de computer invullen 
en uitprinten. Daarna ondertekenen en per 
post opsturen of inleveren bij: 
  
J.Zwiers 
Batavierstraat 62 
7742 TX Coevorden 
0524-514964

Aanmeldformulier C.V.V. Germanicus

Geslacht: Man Vrouw

Achternaam:

Zo ja bij:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Roepnaam:

Postcode:

Woonplaats:

Nationaliteit:

E-mail adres:

Telefoon:

Tevens machtiging automatische afschrijving contributie, toeslagen en spelerspas

Adres:

Mobiel:

Ik geef me op voor:
(Aanvinken wat van toepassing is)

Veldvoetbal

Jeugdleider

Werk of steunend lid

Heeft eerder gevoetbald

IBAN nummer:

Ja Nee

Nieuwe leden van 14 jaar of ouder dienen zich volgens voorschrift van de KNVB te legitimeren middels een geldig 
rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Een kopie bij dit aanmeldingsformulier opsturen.

De contributie en kosten KNVB betaalt u middels automatische incasso. 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging C.V.V. GERMANICUS om van 
zijn/haar bovengenoemde (IBAN)rekeningnummer, per zelf gekozen termijn, af te schrijven (indien minderjarig door 
ouder/verzorger in te vullen):

Gewenste incasso:

Jaar

Halfjaar

Kwartaal

Maand

Naam + voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Handtekening:

Bankrekening Germanicus: NL070INGB0658763075 
Periodieke incasso vind plaats rond de 25e van de maand. 
Incassant ID C.V.V. Germanicus: NL91ZZZ400455360000

Datum laatste wedstrijd:

Aanmeldformulier_Germanicus versie 4.0

Datum:

Nr:


Dit formulier kunt u op de computer invullen en uitprinten. Daarna ondertekenen en per post opsturen of inleveren bij:
 
J.Zwiers
Batavierstraat 62
7742 TX Coevorden
0524-514964
Aanmeldformulier C.V.V. Germanicus
Geslacht:
Tevens machtiging automatische afschrijving contributie, toeslagen en spelerspas
Ik geef me op voor:
(Aanvinken wat van toepassing is)
Heeft eerder gevoetbald
Nieuwe leden van 14 jaar of ouder dienen zich volgens voorschrift van de KNVB te legitimeren middels een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Een kopie bij dit aanmeldingsformulier opsturen.
De contributie en kosten KNVB betaalt u middels automatische incasso.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging C.V.V. GERMANICUS om van 
zijn/haar bovengenoemde (IBAN)rekeningnummer, per zelf gekozen termijn, af te schrijven (indien minderjarig door ouder/verzorger in te vullen):
Gewenste incasso:
Bankrekening Germanicus: NL070INGB0658763075
Periodieke incasso vind plaats rond de 25e van de maand.
Incassant ID C.V.V. Germanicus: NL91ZZZ400455360000
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