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AANMELDINGSFORMULIER VOOR NIEUWE LEDEN: 
 
Ik geef mij op voor:   Zaalvoetbal*             Veldvoetbal        beide           Vrijwilliger 
 
* Zaalvoetbal alleen van toepassing voor senioren 
 
Datum aanmelding:    Nationaliteit:       
 
Voornaam:     Achternaam:                                                     Geslacht: m/v   
 
Geboortedatum:    Plaats:  
 
Adres:     Postcode en woonplaats: 
 
Tel. en/of mobielnummer:   
 
E-mail adres: 
  
Legitimatie (vanaf 18 jaar) 
 
Legitimatiedocument,-nummer :    
   
Opmerkingen:    
      
Na aanmelding ontvangt U een uitnodiging voor een intake gesprek (dit kan persoonlijk of tijdens een ouderavond, 
wanneer het een jeugdspeler betreft) waarin uitgelegd wordt wat U van ons kunt verwachten en wat we van  U en Uw 
kind verwachten. Voor senioren zal het intakegesprek met de TC Senioren plaatsvinden. 
Tijdens dit gesprek zullen onder meer de volgende onderwerpen besproken worden: 
 

 Normen en Waarden binnen MBC’13 
 Indelingsbeleid voor spelers 
 Vrijwilligerswerk binnen MBC’13 
 Leeftijdsspecifieke kenmerken van voetballende kinderen (wat kun je verwachten en wat niet) 
 Praktische informatie 
 etc 

 
Dit formulier volledig ingevuld inleveren bij Lia Lijendeckers, Brachterveld 13, 6051 HW Maasbracht. Tel. 0475-465299, 
emailadres: liaties@hotmail. 
 
Vanaf 11 jaar met een recente pasfoto.  
 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar minimaal tot het einde van een verenigingsjaar, dat loopt 
van 1 juli t/m 30 juni. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie (betaling vóór 1 oktober) voor 
het gehele verenigingsjaar verschuldigd, artikel 13.4 van de statuten.  
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail plaatsvinden bij de secretaris (secretaris@MBC13.nl).  
Jeugdspelers dienen zich voor het nieuwe seizoen af te melden vóór 1 juli.  
Senioren afmelden voor einde van de overschrijvingstermijn dus vóór 15 juni. 
 
 
Handtekening voor akkoord: (Seniorenlid of ouder/verzorger):  
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Machtigingsformulier Automatische Incasso 
 
 
Voorletters  :   Achternaam : 
 
Adres    :        
 
Huisnummer  :      
 
Postcode  :    Woonplaats :    
 
Geboortedatum  :      
 
Mobiel   :      
 
E-mailadres  :      
 
 
Ik verleen hierbij tot schriftelijke wederopzegging, een machtiging aan vereniging MBC’13, om van mijn 
genoemde rekening de jaarlijkse contributie af te schrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening  :        
 
Datum   :   Plaats  :    
 
Bank + Rekeningnummer :  
 
ten name van  :       
 
 
 
 
Vragen over contributie of andere betalingszaken betreffende MBC’13 stuur je vraag op naar, 
penningmeester@mbc13.nl . 
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