Hagelandse Zaalvoetbalbond vzw
www.hzvb.be
Zaalvoetbalseizoen 2020-2021
Individueel Inschrijvingsformulier
Gegevens van de club:

Clubnaam: ……………………………………………………………………….
Ingeschreven in :

(…..) de weekreeksen HZVB vzw

(…..) de zaterdagreeksen HZVB vzw

Gegevens van het lid:
Naam:……………………………………………………………………………...……………………………………………
Voornaam:………………………………………………………………..…………………….............................................
Straat:……………………………………………………….. Nr:………………..……… Bus ……………………………..
Postcode:…………………………………………………... Gemeente:……………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………… Rijksregisernummer:………………………………………..
Geslacht: M (…) V (…) X (…)
Bent u lid van een andere sportclub – JA (…) Nee (…) Indien ja, Naam van de sportclub:…………………………...
Functie(s) :
Functie(s): (…) Speler
(…) Coach
(…) Terreinafgevaardigde (…) Afgevaardigde
(…) Verantwoordelijke
(…) ………………….

Extra informatie : Elke club mag maximum 20 leden aansluiten. Een speler mag tot de toegelaten datum van
inschrijving maximaal éénmaal per seizoen geschrapt worden, dit na ondertekening van het schrappingsformulier
door de verantwoordelijke en het lid in kwestie. Het lid kan zich daarna als geschrapte speler bij een andere club
binnen dezelfde competitie laten aansluiten tot de uiterste datum van inschrijving. Omwille van specifieke
medische redenen kan een lid voor de resterende duurtijd van het betreffende seizoen definitief geschrapt worden
– zie ook in het intern reglement.
Een lid dat zich heeft ingeschreven met meer dan 1 club is automatisch geschorst tot dat het lid is vrijgegeven door
de andere club(s) na ondertekening van het schrappingsformulier. Wordt het lid in kwestie niet vrijgegeven door de
andere club(s) dan blijft het lid geschorst voor de ganse duur van het seizoen. Een lid kan ingeschreven worden tot
en met 31-01-2021.

Ik verklaar bovenstaande ingevulde gegevens voor volledig, waar en juist

Verantwoordelijke Club

Aangesloten Lid

Ondertekenaar is verbonden aan bovenvermelde club voor de competitie van de HZVB vzw – seizoen 2020-2021.
Voorbehouden Verantwoordelijke inschrijvingen HZVB vzw
Datum ontvangst : ......../......../........…

Handtekening Bestuurslid:

Naam Bestuurslid :……………………………………………
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