
 

 

 

                    Aanmeldingsformulier  s.v.T.E.C            
 

Voor minderjarigen dient dit formulier te worden ingevuld door een ouder of wettelijk verzorger. 
 

** Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan: ** 

s.v. T.E.C., Laan van Westroijen 5, 4003 AX Tiel, of via e-mail: info@svtec.nl 
 

Dit formulier kan worden ingeleverd bij het secretariaat op het sportcomplex, opgestuurd worden naar: 
Ledenadministratie TEC, Laan van Westroijen 5, 4003 AX Tiel of mailen naar: info@svtec.nl 

 

De contributie dient altijd voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen betaald te zijn! 
Als lid ben je alleen verzekerd bij de KNVB als de contributie is voldaan 
Er is geen recht op restitutie bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap! 

 
          Voor nieuwe jeugdleden is een proeftijd van twee maanden van toepassing 
          Contributie voor het seizoen 2021-2022 (juli 2021 t/m juni 2022) bedraagt: 
 

Senioren (geboren op of voor 31-12-2002)    : € 206,00   
Junioren (geboortejaren 2003 t/m 2008)     : € 152,00    
Pupillen (geboortejaren 2009 t/m 2015)      : € 128,00 
Mini’s/Kabouters (geboortejaar vanaf 2016) : €   74,00 *(actie) 

*Nieuwe Mini’s ontvangen na betaling van de contributie het officiële TEC-kledingpakket gratis 
Het kledingpakket bestaat uit: Trainingspak + tenue TEC (oranje shirt/witte short) incl.TEC logo  

  
De officiële en enige kledinglijn van TEC is van het merk “Quick”. Voor info zie website: www.svtec.nl 
 

 

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

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

Voetbal op:     Zaterdag      Zondag      Jeugd      Seizoenkaart      Jeugdseizoenkaart 
 

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

    NEE  /       JA, namelijk bij: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  uit: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Bij ja als antwoord dient TEC een verzoek om overschrijving in via Sportlink bij de KNVB   
 

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde voorwaarden en heeft dit formulier naar waarheid ingevuld en akkoord te 
gaan met de privacyverklaring (zie website) 

 
                                    Naam: _____________________________ 

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