Aansluitingsformulier eerste aansluiting

(zonder transfer)

In te vullen in hoofdletters en te verzenden naar het PC

 Lid met clubstatuut		  Lid met individueel statuut		  .......................................................................................................................
 Competitie				 Vrijetijdscompetitie				 Recreant 				 Recreant-reserve
Provincie:................................................................................. Clubnaam:.............................................................................................................................

Clubnr: ......................................................................

Klassement:..................................................... Uw Klassement in een ander verbond/land (verplicht in te vullen):.......................................................................................................
Voornaam:

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

Naam: ..................................................................................................................................................................................................................................

Straat: ................................................................................................................................................................................................ nr .................................................... bus: ...........................................
Postcode:................................................................................ Gemeente: ..............................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: _ _ /_ _ /_ _ _ _ (d d/m m/j j j j )

Sex: M/V

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

Nationaliteit:...........................................................................		

Spelers met vreemde nationaliteit. Sinds wanneer verblijft U in België ......................................................

Telefoon:.......................................................................................		

e-mail adres: ...................................................................................................................................................................................................................

Aansluitingsnummer: ..............................................................................

Het aanvaarden van het lidmaatschap verplicht de aangeslotene ipso facto zowel de Statuten, het Huishoudelijk Reglement als de Sportreglementen te 		
kennen en na te leven, inclusief de regels betreffende het decreet: Medisch Verantwoorde Sportbeoefening en de wet op de bescherming van de Privacy.
Elke club is gehouden te voldoen aan de informatieplicht ten overstaan van de aangesloten leden. Daardoor verbindt een club zich op straffe van boete alle
provinciale en landelijke publicaties van het lopende seizoen, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Sportreglementen steeds voor onmiddellijke
inzage ter beschikking te hebben in het erkende club- of competitielokaal.
Elk nieuw lid heeft decretaal recht op een aansluitingsbrochure vanwege de VTTL. Deze brochure bevat een bondige samenvatting van de reglementen inzake
vrijheidsregeling (transfer), van de disciplinaire maatregelen, de verzekeringsovereenkomsten. Ze wordt overhandigd door de club (clubstatuut) bij de aansluitingsprocedure. Het handtekenen van het aansluitingsformulier bevestigt het vervullen van deze verplichting. Het provinciaal secretariaat vervult deze
verplichting bij een individueel statuut.

Handtekening Lid*
*Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en Goedgekeurd”.

Datum:

Handtekening clubvoorzitter
Naam:

Handtekening gezinshoofd/voogd(voor minderjarigen*).													 Handtekening clubsecretaris
*Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en Goedgekeurd”. 																					 Naam:

Vak voorbehouden voor het P.C.
Ingekomen op:............................................................................... Speelgerechtigd voor interclub vanaf:......................................................... Klassement:...................................................
Tarief:........................................................................................................ Leeftijdscategorie:................................................................................... Aansluitingsnummer:...................................................
Medische keuring tot: .................................................................................................................

Voldaan op ...........................................................................................................................................................

