
Jeugd ( tot 18 jaar ) Senioren Niet spelende lid

Aanmeldingsformulier

*Aanvinken wat van toepassing is

Adres en huisnummer

Postcode en Woonplaats

Geboortedatum en plaats

E-mail adres

Legitimatie

  Paspoort   ID

Rijbewijs verblijfsdoc. Legitimatie nr.

Lid van andere club geweest 
* laatste drie jaar

 Ja  Nee

Datum aanvraag

Zo ja, welke

Naam

Voornaam(en) voluit

* Indien jonger dan 18 jaar, dient de ouder of voogd van de aanvrager onderstaande verklaring te tekenen.

* voor 16jaar en ouder verplicht,  
s.v.p. kopie bij inschrijfformulier voegen

Hiermede verplicht ik mij de financiële consequenties, die overeenkomstig de statuten aan het lidmaatschap van de 
voetbalvereniging FC Ankaraspor verbonen zijn, volledig te zullen nakomen. Ik machtig hierbij de penningmeester 
van FC Ankaraspor de verschuldigde contributie per *jaar / *half jaar, eventuele KNVB-boetes van bovenstaande  
rekening af te schrijven. 

Naam en voorletter(s) : Handtekening   ( ouder of voogd ) :

  
  
  
  
..........................................................................................................................................................................                          ............................................................................................................................................................................

Administratie kosten ad € 5,00 en vanaf 11jaar ook voor de spelerspas € 2,60 plus pasfoto, te voldoen bij inlevering 
van dit volledig ingevulde formulier bij ledenadministratie. 
 

FC Ankaraspor is een vereniging die draait op vrijwilligers. ook uw hulp is daarbij nodig !!!! 
Voor welke functie kunnen wij u persoonlijk benaderen. Ieder lid is verplicht minimaal één keer per jaar iets te 
doen binnen de vereniging. 

ondersteunend lid bestuur

trainer ( recreatief )

Leider jeugdteam

Bestuurslid

Incidenteel wek

Scheidsrechter

Sponsoring

Communicatie

Activiteiten

Bardienst

Telefoon / Mobiel 

Bank en rekeningnummer

Veld zondag Veld zaterdag Futsal


Aanmeldingsformulier
*Aanvinken wat van toepassing is
Legitimatie
Lid van andere club geweest
* laatste drie jaar
* Indien jonger dan 18 jaar, dient de ouder of voogd van de aanvrager onderstaande verklaring te tekenen.
* voor 16jaar en ouder verplicht, 
s.v.p. kopie bij inschrijfformulier voegen
Hiermede verplicht ik mij de financiële consequenties, die overeenkomstig de statuten aan het lidmaatschap van de
voetbalvereniging FC Ankaraspor verbonen zijn, volledig te zullen nakomen. Ik machtig hierbij de penningmeester
van FC Ankaraspor de verschuldigde contributie per *jaar / *half jaar, eventuele KNVB-boetes van bovenstaande 
rekening af te schrijven. 
Naam en voorletter(s) :
Handtekening   ( ouder of voogd ) :
 
 
 
 
..........................................................................................................................................................................                                          ............................................................................................................................................................................
Administratie kosten ad € 5,00 en vanaf 11jaar ook voor de spelerspas € 2,60 plus pasfoto, te voldoen bij inlevering
van dit volledig ingevulde formulier bij ledenadministratie.
 
FC Ankaraspor is een vereniging die draait op vrijwilligers. ook uw hulp is daarbij nodig !!!!
Voor welke functie kunnen wij u persoonlijk benaderen. Ieder lid is verplicht minimaal één keer per jaar iets te
doen binnen de vereniging. 
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