AANMELDFORMULIER r.v.v. L.M.O.
Velden met (*) zijn verplicht voor een volledige aanmelding
Naam
Familienaam (*)
De familienaam dient overeen te komen met de
naam op het getoonde identiteitsbewijs.

Voornaam (roepnaam) (*)
Deze naam wordt gebruikt op spelerslijsten

man/vrouw (*)

man

vrouw

Voorletters (*)
De voorletters dienen overeen te komen met de
voornamen op het getoonde identiteitsbewijs.

Geboortegegevens
Geboortedatum (*)
De geboortedatum dient overeen te komen met
het getoonde identiteitsbewijs.

Geboorteplaats
Geboorteland
Overige persoonsgegevens
Nationaliteit (*)
Soort identiteitsbewijs
Identificatienummer
Adresgegevens
Straat (*)
Huisnummer (*)
Postcode (*)
Plaats (*)

Dit is een aanmeldformulier, alleen te gebruiken als aanmelden via de website niet
lukt. Eerst na aanmelding wordt bekeken of inschrijven mogelijk is. U krijgt dan
bericht en wordt al dan niet uitgenodigd voor een selectietraining of -wedstrijd.
Eerst na een selectietraining – of wedstrijd kan een speler worden ingeschreven.
Bij voorkeur wordt dit formulier digitaal ingediend, met een scan van je pasfoto en
identiteitsbewijs van de speler. Het kan ook per post worden verzonden aan de
secretaris van R.v.v. L.M.O.: Postbus 91060, 3007 MB Rotterdam.
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Overige contactgegevens
Telefoon (*)
Dit telefoonnummer wordt door
L.M.O. gebruikt om u te bereiken
bij dringende situaties.

Telefoon 2
Indien niemand via het eerste
telefoonnummer bereikbaar is,
wordt dit nummer geprobeerd.

E-mailadres (*)
Dit e-mailadres wordt door
L.M.O. gebruikt om belangrijke
berichten met u te delen.

Voorheen bij een andere
vereniging?

Ja

Nee

Weet niet

Laatste voetbalvereniging
Datum laatste wedstrijd
Beoogd team bij L.M.O.
Let op: Ben je in de afgelopen drie seizoenen lid geweest van een andere vereniging, dan
wordt de vorige vereniging gevraagd akkoord te gaan.

Hoe wordt de contributie
straks betaald?

Per bank

Via jeugdsportfonds

Hoe je ook betaalt, je blijft zelf verantwoordelijk. Er worden geen acceptgiro’s verzonden.
Wordt er niet tijdig betaald, krijg je een aanmaning (+kosten) via je opgegeven e-mailadres.

De contributie dient binnen tien dagen na inschrijving bij L.M.O. te worden
overgemaakt op:
NL67 INGB 0003267423
t.n.v. Voetbalvereniging Linker Maas Oever
en onder vermelding van de volledige naam en geboortedatum van de speler.

Indien het Jeugdsportfonds dit voor u betaalt, dient u dat tijdig met hen geregeld te
hebben en bewijs daarvan bij L.M.O. in te dienen.
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Ondergetekende verklaart voor tijdige betaling zorg te dragen en de regels over
lidmaatschap en contributie gelezen te hebben op de website.
De tarieven van de contributie voor het seizoen 2017-2018 zijn:
• Mini F-pupillen (geboortejaar vanaf 2011 en jonger): € 100,• F-pupillen (geboortejaar 2009/2010): € 150,• E-pupillen (geboortejaar 2007/2008): € 150,• D-pupillen (geboortejaar 2005/2006): € 150,• C-junioren (geboortejaar 2003/2004): € 175,• B-junioren (geboortejaar 2001/2002): € 175,• A-junioren (geboortejaar 1999/2000): € 175,• Senioren veldvoetbal (geboortejaar tot 1998): € 200,• Senioren zaalvoetbal (geboortejaar tot 1998): € 150,• Senioren veld en zaalvoetbal (geboortejaar tot 1998): € 225,• Schoolsport-/trainingslid: € 50,• Niet spelend lid: € 75,Alleen bij eerste inschrijving is nog een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd: € 20,Pasfoto toegevoegd (*)

Ja

Nee

Kopie identiteitsbewijs
toegevoegd (*)

Ja

Nee

Eigen vervoer:

Ja

Nee

Bereid wassen tenues:

Ja

Nee

Volledige naam ondertekenaar (*)

Let op: Leden jonger dan 16 jaar dienen dit aanmeldformulier te laten
ondertekenen door hun ouders/voogden, zij verklaren zich immers ook bereid
om hun kinderen te helpen, regelmatig aanwezig te zijn en samen met de
andere ouders voor vervoer naar uitwedstrijden te zorgen.

Door het insturen van het aanmeldformulier verklaart men zich akkoord met de
statuten, het normen-en-waarden-statuut en de gedragsregels zoals verder op de
website (www.rvvlmo.nl) toegelicht. Het zich niet houden aan deze regels kan leiden
tot einde van het lidmaatschap.
Datum (*):

………………………………..

Handtekening (*):

………………………………..
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