08.F3. Intake nieuw lid

Dit gedeelte wordt ingevuld door DSS:

DSS inschrijfformulier
nieuwe leden

Geparkeerd:

Ja/Nee

Geaccepteerd:

Ja/Nee

INSCHRIJVING:
Indeling:

Ik meld mij aan voor:

Veldvoetbal

Heren

Zaterdag

Zaalvoetbal

Vrouwen

Zondag

Trainingslid

Jongens
Meisjes

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

PERSONALIA:
*Achternaam

tussenvoegsel

*Roepnaam

*Voorletters

*Geboortedatum

*Geslacht

*Geboorte plaats

*Nationaliteit

M

V

*Legitimatiebewijs nummer /anders
*Postcode

*Huisnummer

*Straat

*Woonplaats

*Land

*Mobiel

*E-mail 1

Telefoon
2e Mobiel

E-mail 2

SPELGESCHIEDENIS
Vorige vereniging
KNVB-klasse
Topklasse
Hoofdklasse
1e klasse

toevoeging

Team
2e_klasse
3e klasse
4e klasse

5e
klasse
6e
klasse
Veteranen

Weet niet

08.F3. Intake nieuw lid

DSS = SPORT
Op de DSS=SPORT pagina vindt je meer informatie over de 10 basisregels waarin een
DSS’er zichzelf herkent en dus aan houdt. Lees het even na voor je hieronder een vinkje zet.
____* Ja, ik ben bekend met DSS=SPORT en beloof dat dat ik DSS=SPORT

binnen en buiten het voetbalveld zal naleven. Zonder bovenstaand akkoord is
het niet mogelijk lid te worden van DSS.

DSS en VRIJWILLIGERSWERK

DSS verwacht van alle spelende leden en de ouders van de jeugdleden
om zich als vrijwilliger in te zetten voor de club. Binnen uw beschikbare
tijd en voorkeur is er vast wel iets te vinden.
Mijn voorkeur gaat uit naar: (* verplicht en meerdere opties mogelijk)
Keuken/bardienst
Ondersteuning
Jeugdcommissie

Teamleider
Ondersteuning
seniorencommissie

Ondersteuning
Sponsor Commissie

Ondersteuning
Wedstrijd Secretariaat

Ondersteuning
Ledenadministratie

Ondersteuning
Materialencommissie

Scheidsrechter

Trainer/coach
Ondersteuning
Communicatiecommissie

Ondersteuning
Barcommissie

Ondersteuning
Commissie Sportiviteit &
Respect

Ondersteuning
Scheidsrechterscommissie

Anders:________________

Anders:________________

Beroep: ____________________________________Bij jeugd het beroep van ouders en/of verzorgers.

SPONSORING
Meer informatie over het sponsoren van DSS of een bepaald team? Neem contact op met
onze sponsorcommissie. sponsoring@dssvoetbal.nl
Of kijk op de sponsorpagina naar de mogelijkheden
* Sponsoring: Ja, ik zou graag DSS club of een DSS team willen sponseren.
Misschien

Ja

Nee

Incassomachtiging

De machtiging hieronder dient tezamen met het inschrijfformulier volledig ingevuld en
ondertekend te worden opgestuurd naar: DSS ledenadministratie
t.a.v. L. Dijkhoff Krokusstraat 18, 2015 AG Haarlem Of lever het in bij de bestuurskamer
van DSS. Verder gaat speler of voogd(es) akkoord dat er een spelerspas wordt aangemaakt.

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO
Leden van DSS betalen jaarlijks contributie via een automatisch incasso. Zonder
ondertekende machtigingwordt deze aanmelding niet geaccepteerd.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande voorwaarden en geeft hierbij een
doorlopende machtiging voor de incasso van de contributie. Deze toestemming geldt tevens
voor onherroepelijke boetes opgelegd door DSS en/of KNVB. Bij minderjarigen is de
handtekening van ouder of voogd vereist.

DOORLOPENDE MACHTIGING
SEPA
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Incassant ID:

RKVV DSS
Krokusstraat 18
2015 AG
HAARLEM
NEDERLAND
NL23ZZZ405963410000

Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

……………………. (invullen door ledenadministratie DSS)
Contributie en eventuele boetes van DSS

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RKVV DSS om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RKVV DSS.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
IBAN:
Plaats en datum:

Handtekening:
Deze machtiging mag door een ander worden afgegeven dan het aangemelde lid. Bij minderjarigen (nog geen 18 jaar) dient de ouder/
voogd te ondertekenen.

Zijn alle velden correct ingevuld? Print formulier, onderteken en stuur deze naar ledenadministratie.

