
Inschrijf /Mutatie formulier S.V. Bon Boys 

 

 

 

Nieuw Lidmaatschap Wijzigen gegevens Einde Lidmaatschap 

 
 

Voorletters  KNVB nr  

Achternaam  Roepnaam  

Geboortedatum  Adres  

Postcode  Woonplaats  

Telefoon nr.  Mobielnr.  

E-mail adres  Man/vrouw 

E-mail adres ouder  Man/vrouw 

E-mail adres ouder  Man/vrouw 

Evt medische bijzonderheden  

 
 

Legitimatiebewijs verplicht vanaf 11 jaar: 

 

Soort  Nummer  

Ik geef mij op als Spelend lid/niet-spelend lid Aanmelddatum  

 

Ben je in de afgelopen 3 seizoenen lid geweest van een andere voetbalvereniging? Ja / Nee 

 
Zo ja, van welke vereniging? : …………………………………………………………………………….. 
(indien het vorige lidmaatschap minder dan 3 jaar geleden is beëindigd, dan moet tevens een overschrijvingsformulier worden ingevuld) 

 

Maak hier uw keuze waarvoor u zich aanmeldt: 

 
   Kabouters       Spelend lid        Kids      Steunend lid    

 
Ondergetekende machtigt de s.v. Bon Boys Haaksbergen tot het innen van de contributie door middel 

van automatisch incasso, te weten in 10 termijnen. Tevens machtigt ondergetekende  s.v., Bon Boys 

Haaksbergen tot het innen van de financiële afhandeling van tuchtzaken.  

 

      

IBAN nr  Rek. Houder  

 

Lidmaatschappen lopen altijd tot het einde van een seizoen (1 juli t/m 30 juni). Bij tussentijdse opzegging 

is de volledige jaarcontributie verschuldigd. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de 

ledenadministratie. 

 

 
“Spelen bij Bon Boys betekent dat je lid mag zijn, je hebt dan recht op het spelen van wedstrijden 

maar ook de sociale plicht om als ouder en/of speler een steentje bij te dragen aan 

de organisatie van Bon Boys” 
  



Inschrijf /Mutatie formulier S.V. Bon Boys 

 

 

Voordat u zich definitief aanmeld door de handtekening te zetten dient u de volgende gegevens nog in te 

vullen: 

 
Wat zou u voor de vereniging van Bon Boys kunnen betekenen? Kruis enkele opties/voorkeuren aan van 

onderstaande commissies waarin uw een bijdrage kan leveren. 

Internet commissie / redactie Kader functies Jeugd 

Verzorger / Fysiotherapeut Onderhoud / accommodatie commissie 

Clubscheidsrechter jeugd/senioren Sponsor commissie 

Ontvangstcommissie jeugd/senioren Ontvangstcommissie senioren 

Leider Trainer 

Kaartverkoop thuis wedstrijd 1e elftal Activiteiten (kamp, sinterklaas, etc) 

 Kader functies Senioren Kantine (hulp)  

 
 

Niet alle activiteiten binnen onze club kunnen wij benoemen. Toch verzoeken wij u de opties aan te 

vinken waar u ons mee kunt helpen. Zonder vrijwilligers geen club! 

2x in het jaar (Oktober/februari) zullen wij nieuwe leden uitnodigen waarin u kennis maakt met de club 

 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………. 

Handtekening (eigen of van ouder/verzorger) 

Kolenbranderweg 11 

7482 SE Haaksbergen 

Tel. 053-5724106 

Internet: www.bonboys.nl 

 E-mail: administratie@bonboys.nl 

IBAN: NL98 RABO 0118001604 

 
 
 

“Wij verwelkomen u als nieuw lid bij S.V. Bon Boys en wensen u veel voetbal plezier” 

http://www.bonboys.nl/
mailto:administratie@bonboys.nl

