INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende verzoekt lid te worden van AFC Utrecht Dominators tot wederopzegging. Tevens verklaart
ondergetekende:
• dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
• kennis te hebben genomen van het voor de vereniging geldende huishoudelijk reglement en de
statuten. Deze liggen ter inzage in de kantine (Manitobadreef 4, 3565 CH, Utrecht);
• Kennis te hebben genomen van de Privacy-statement AFC Utrecht Dominators gepubliceerd op
www.utrecht-dominators.nl/privacy;
Opzegging van lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juli van het
lopende jaar. Er vindt geen teruggave van contributie plaats bij tussentijdse opzegging na de start van het
seizoen / einde transferperiode op 1 augustus.
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Soort ID-bewijs en
documentnummer
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Eerder lid van
Upas nummer
Datum:

:
:
:
:
:
:
:

INSCHRIJVEN VOOR:

:
:
:
:
:
:
:
Handtekening:

Tackle football
□ Cadetten
□ Junioren
□ Senioren
□ Aspirant

(14-16 jaar)
(16-18 jaar)
(> 18 jaar)
(alle leeftijden)

Flag football
□ Peewees
□ Cubs
□ Senioren
□ Aspirant

(06-12 jaar)
(12-15 jaar)
(> 16 jaar)
(alle leeftijden)

□ Ja, ik ontvang graag eenmalig een
set wedstrijd-flags twv €15 die worden
gefactureerd met mijn contributie.

Dit gedeelte ook invullen indien het nieuwe lid minderjarig is (<18 jaar).
Gegevens:
□ ouder
□ verzorger
□ wettig vertegenwoordig(st)er
Achternaam
:
Voorletters
:
Roepnaam
:
Geboortedatum
:
Geboorteplaats
:
Nationaliteit
:
Adres
:
Postcode
:
Woonplaats
:
Telefoonnummer
:
E-mail
:
Datum:
Handtekening:

•

Overig
□ Donateur
□ Niet spelend lid¹ Tackle
□ Niet spelend lid¹ Flag
□ Bestuur
□ Kader
□ Coach
□ Fysiotherapeut
□ Medic
□ Scheidsrechter
¹ Niet spelend lid (NSL): neemt alleen
deel aan trainingen maar niet aan
wedstrijden.

Na ondertekening opsturen naar onderstaand adres en 1 duidelijke digitale pasfoto sturen naar
utrechtdominators@gmail.com. (Je mag het formulier ook persoonlijk afgeven)
AFC Utrecht Dominators
2e Brandenburgerweg 15
3721 CG Bilthoven

Speel- en trainingslocatie:
Sportpark Overvecht Noord
Manitobadreef 4
3565 CH Utrecht

06 38 74 87 89
info@utrecht-dominators.nl
www.utrecht-dominators.nl

NL84 INGB 0005 2381 57
KvK 30199800

INSCHRIJFFORMULIER
Tijdens het beoefenen van American Football kan er, net als bij iedere andere sport, wel eens iets mis gaan.
Om in die uitzonderlijke gevallen snel te kunnen beschikken over alle noodzakelijke informatie vragen wij jou
om dit formulier in te vullen. Het formulier wordt bewaard door het bestuur en zal uitsluitend door bestuur of
coaches worden gebruikt in het geval van een calamiteit en wordt niet gedeeld met derde partijen.
SPELER
Achternaam + Roepnaam
Achternaam ouder/verzorger¹

:
:

CONTACTPERSOON BIJ NOODGEVALLEN
Achternaam + Voorletters
:
Adres
:
Postcode
:
Woonplaats
:
Telefoon
:
Mobiel
:

OVERIG
Wat voor werk of studie doe je
op dit moment:?
Wat zou je verder voor de
vereniging kunnen betekenen?
Heb jezelf ideeën die de
vereniging kunnen helpen?

In te vullen door ledenadministratie:

AFC Utrecht Dominators
2e Brandenburgerweg 15
3721 CG Bilthoven

:
:

(denk aan: bardiensten, schoonmaak, clinics geven, etc.)

:

Datum ontvangst:

Speel- en trainingslocatie:
Sportpark Overvecht Noord
Manitobadreef 4
3565 CH Utrecht

06 38 74 87 89
info@utrecht-dominators.nl
www.utrecht-dominators.nl

Paraaf:

NL84 INGB 0005 2381 57
KvK 30199800

