Sportvereniging Ratti
Terreinen:
Eikenlaan te Vorden

Opgericht 26 juli 1945
Koninklijk goedgekeurd 22 mei 1963

AANMELDINGSFORMULIER SV RATTI
Graag onderstaande gegevens zo volledig mogelijk invullen
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer
Eerder lid geweest van Ratti?

M / V

Nee / Ja, van………………………..tot…………………………………

Digitale spelerspas
De KNVB werkt met een verplichte digitale spelerspas voor competitiewedstrijden. Dit geldt voor alle
veld- en zaalvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Jeugd Onder 12 en ouder. Voor deze spelerspas is
een recente originele pasfoto nodig of een digitale pasfoto in JPEG- of PNG-formaat. Dit mag ook een
‘selfie’ zijn gemaakt met bv. de mobiel met het gezicht van een niet te grote afstand. De foto kan
worden gestuurd naar ledenadministratie@ratti.nl met vermelding van naam en geboortedatum.
Legitimatieplicht
Spelers vanaf 16 jaar hebben richting de KNVB een legitimatieplicht. Op zich werkt dit heel eenvoudig.
Bij aanmelding dient een type legitimatie (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) met het bijhorende
nummer aangegeven te worden. Een kopie is niet nodig! Alleen het type ID en een nummer zijn
verplicht.
Ben je 16 jaar of ouder? Vul dan hieronder je ID type en nummer in:
Type ID-bewijs
Nummer
Digitale overschrijving
Ben je nu lid van een andere voetbalvereniging of in het afgelopen jaar lid geweest? Dan heb je
overschrijving nodig. Dit houdt in dat wij jouw KNVB relatiecode nodig hebben om jou digitaal bij de
bond als nieuw lid van onze vereniging aan te kunnen melden. De deadline hiervoor is 15 juni. Je
wordt automatisch overgeschreven per 1 juli (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).
Als je vragen over de overschrijving hebt, kun je mij altijd even bellen.
Ondertekening
Naam
Handtekening
(tot 12 jaar handtekening
ouder/verzorger)
Dit formulier (met eventueel een originele- of digitale pasfoto) kan worden ingeleverd bij:
Rob Holtslag, Dokter C Lulofsweg10, 7251 XP Vorden, tel.nr. 06-46663685
of mailen naar ledenadministratie@ratti.nl

.
.

