
 

 

 Aanmeldingsformulier s.v.T.E.C. Tiel    
Voor minderjarigen dient dit formulier te worden ingevuld door een ouder of wettelijk verzorger. 

Personen van 11 jaar en ouder dienen bij hun aanmelding ook één pasfoto in te leveren.  
Vanaf 14 jaar dient er ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID) te worden afgegeven.  

 

“SPORTCLUB COLLECT”  
Verzorgt en verwerkt alle betalingen van contributie en KNVB boete’s voor TEC. 

 

** Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan: ** 
s.v. T.E.C., Postbus 118, 4000 AC Tiel, of via e-mail: info@svtec.nl 

 

Dit formulier kan worden ingeleverd bij het secretariaat op het sportcomplex, of opgestuurd worden naar: 
Ledenadministratie TEC, postbus 118, 4000 AC Tiel. 

De contributie dient altijd tot en met het einde van het seizoen (juni 2016) betaald te worden! 
Contributie voor het seizoen 2015-2016 (juni 2015 t/m juli 2016) bedraagt: 
Seniorleden: €192,00 - Junioren: €138,00 - Pupillen: €114,00 - Donateurs: €84,00 - AOW-pashouders: €36,00 
 

Voor meer informatie zie de website www.svtec.nl . Of bij Wim van Eldik, telefoonnummer 06 – 13 66 50 39. 
 

Familienaam   Roepnaam   Voorletter(s) + tussenvoegsel  
            
______________________ _____________________ ___________________ MAN / VROUW 
Adres    Postcode en Huisnummer Woonplaats 
      _ 
_____________________ _____________________ _____________________ 
Geboortedatum    Geboorteplaats   Nationaliteit             
            
_____________________ _____________________ _____________________ 
E-mail adres: (verplicht ) Telefoonnummer:  Mobiel nummer: (verplicht) 
                                                                                               

____________________  ____________________  ____________________ 
  

 
       Betaalwijze:   ik betaal in één keer de contributie  /  ik betaal de contributie in vier termijnen 

 

 U ontvangt van Sportclub Collect een e-mail en/of SMS voor de betaling van de contributie 
 

Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 voor senioren en junioren. Dit is een eenmalige bijdrage. 
 

Bent u bereid verenigings- of vrijwilligerswerk te doen voor en bij TEC ?      JA      Nee 
 

In welk TEAM gaat U, uw zoon of dochter spelen ?:                  zaterdag      zondag 
 

Is betrokkene de afgelopen DRIE seizoenen eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging dan TEC ?  
 

    NEE  /       JA, namelijk bij: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  uit: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Is de vraag met ja beantwoordt, dan dient er tevens een verzoek om overschrijving ingediend te worden   
 

Nummer paspoort / legitimatiebewijs (verplicht vanaf 14 jaar): 
Soort legitimatie:    Paspoort     ID-kaart     Verblijfsbewijs     Rijbewijs  Nummer: ________________________ 
 

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde voorwaarden en heeft dit formulier naar waarheid 
ingevuld. 
 

                                    Naam: _____________________________ 
 
Plaats: _____________________ datum: ____-____-20____  Handtekenig: 


