
AVC HERACLES AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van AVC Heracles te Almelo.

ACHTERNAAM : MAN / VROUW

VOORLETTER(S) :

ROEPNAAM :

GEBOORTEDATUM + -PLAATS : te :

STRAAT + HUISNUMMER :

POSTCODE + WOONPLAATS : te:

NATIONALITEIT :

BEROEP  *  (indien jeugd: vader 
en/of moeder)

:
  

TELEFOONNUMMER :

E-MAILADRES : 

SOORT LEGITIMATIEBEWIJS : Identiteitskaart / Paspoort NR :
(kopie bijvoegen vanaf 16 jaar) (geen rijbewijs)

Op 1 januari leeftijd 10 jaar of ouder: PASFOTO inleveren t.b.v. de spelerspas (indien nog geen spelerspas aanwezig)

Bent u de laatste 3 jaar lid geweest van een andere vereniging? JA  /  NEE 

Zo ja, …

NAAM VORIGE VERENIGING :

LIDNUMMER KNVB :

 Voor E-F pupillen dient een "Verklaring speelgerechtigdheid pupillen" door de vorige vereniging ingevuld 
te worden en tezamen met de Ledenmutatiekaart òf Overschrijvingskaart bij de ledenadministratie van AVC 
Heracles ingeleverd te worden.
 Voor junioren en senioren dient een "Verzoek om overschrijving veldvoetbal" inclusief het "Inlegvel" door 
de vorige vereniging èn het aspirant lid ingevuld te worden en tezamen met de Ledenmutatiekaart òf 
Overschrijvings-kaart bij de ledenadministratie van AVC Heracles ingeleverd te worden.
 Vanaf de D-pupillen (leeftijd 10 jaar of ouder op 1 januari) dient tevens de spelerspas ingeleverd te worden.
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Het lidmaatschap van AVC Heracles wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij uiterlijk 1 juni van het lopende 
voetbalseizoen  opzegging heeft plaatsgevonden. 
Opzeggen kan alleen geschieden per email;  ledenadministratie@avcheracles.com of  schriftelijk  naar  Postbus 248 
7600 AE Almelo

Bij inschrijving dient een aanbetaling op de contributie te worden voldaan ten bedrage van Euro 30,00 contant. Voor het 
resterende deel is contante betaling niet mogelijk. Hiervoor ontvangt u een nota aan huis.

Wet bescherming Persoonsgegevens
Door ondertekening gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan de KNVB.  

Voorts conformeert u zich  aan de normen- en waarden welke gangbaar zijn binnen de AVC Heracles. U verklaart dan 
ook dat u zich zonder meer aan de volgende regels zult houden:

- U toont respect voor een ieder binnen de vereniging;
- U zult zich onthouden van bedreigingen jegens wie dan ook;
- U zult zich onthouden van grof of opruiend taalgebruik dan wel enig taalgebruik dat voor een ander als 

grievend, pijnlijk of beledigend kan worden ervaren;
- U zult de door u verschuldigde contributie en eventueel opgelegde geldboetes te allen tijde en op tijd 

betalen;
- In het bijzijn van anderen wordt geen andere taal gesproken dan het Nederlands;
- U houdt zich zonder meer aan de huishoudelijke regels zoals die gesteld zijn en zult gevolg geven aan 

aanwijzingen hiertoe door kaderleden van de vereniging, kantinepersoneel en terreinbeheerder;
- Indien u minderjarig bent conformeert één van uw ouders zich aan het hiervoor gestelde middels het 

plaatsen van zijn/haar handtekening.

U bent zich er dan ook van bewust en u accepteert dat het zich niet houden aan het Normen- en Waardenbeleid van 
 AVC Heracles  tot maatregelen van het bestuur kan leiden, welke mogelijk zelfs uw royement van de vereniging tot 
gevolg kan hebben.

* Tenslotte nog het volgende: De AVC Heracles is afhankelijk van een groot aantal vrijwilligers om de club draaiende 
te houden. Zonder hen zou dit niet lukken. Vandaar de vraag hieronder aan u of  bereid bent enig vrijwilligerswerk voor 
de vereniging te doen, of in ieder geval een gesprek hierover aan te gaan met het bestuur. Het zou mooi zijn indien het 
vrijwilligerswerk binnen de expertise van uw beroepswerkzaamheden zou liggen. Reden waarom u gevraagd is naar uw 
beroep, hetgeen overigens volledig aan u is of u dit al dan niet vermeldt. 

- Ik ga WEL/NIET akkoord dat het bestuur van de AVC Heracles mij benadert over vrijwilligerswerk 
binnen de club, teneinde mij uitgebreid en vrijblijvend te informeren over de inhoud van het door mij 
hieronder aangegeven vrijwilligerswerk;

- Mijn voorkeur zou uitgaan naar werkzaamheden op het gebied van:
. Bestuurlijk in het Hoofdbestuur
. Lid van een Commissie:  jeugd/technische zaken/activiteiten c.q. festiviteiten/sponsoring
. website
. Clubbladwerkzaamheden
. Jeugdcommissie
. Kantine
. Onderhoud complex
. Teamleider  jeugd/senioren
. Trainer jeugdteam
. scheidsrechter jeugd/senioren

DATUM : HANDTEKENING :
(indien minderjarig: handtekening ouder/voogd)
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