Aansluitingsformulier Transfer, administratieve of dubbele aansluiting

SEIZOEN 2019-2020
IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN TE VERZENDEN NAAR HET VTTL-BUREEL
O Lid met clubstatuut
O Administratieve aansluiting

O Lid met individueel statuut
O Dubbele aansluiting (niet op sterktelijst)

Leeftijdscategorie

Geboren in

statuut

Op sterktelijst

O Benjamin (ook Multimove)
O Préminiem
O Miniem
O Cadet

2011 en later
2009, 2010
2007, 2008
2005, 2006

O Competitie

O Ja
O Nee

Van Benjamin tot en met Cadet: enkel statuut competitie mogelijk
Leeftijdscategorie

Geboren in

Mogelijk statuut

O Junior
O -21 jaar
O Senior
O Veteraan

2002, 2003, 2004
1998, 1999, 2000, 2001
1997 tot 1980
1979 en eerder

O Competitie
O Recreant- reserve (max. D6 heren / max. C6 dames)
O Recreant (Niet op sterktelijst)
O Vrijetijdscompetitie

O Aankruisen wat van toepassing is.

ALLE VELDEN HIERONDER VERPLICHT IN TE VULLEN
CLUBNAAM:…………………………………………………………………………………………………………….
CLUBNR:………………………
Uw klassement bij je vorige club in de VTTL………………………………………………………………………………………………………
Uw klassement in een ander verbond/land (indien van toepassing): ……………………………………………………………
VOORNAAM: ………………………………
ACHTERNAAM:…………………………………………………………………………..
STRAAT: ……………………………………………………………………………………. NR: ……………….
BUS: …………….
POSTCODE: ………………………
GEMEENTE: ………………………………………………………………..
NATIONALITEIT: ………………
SPELER MET VREEMDE NATIONALITEIT. SINDS WANNEER VERBLIJFT U IN BELGIE : …………………..
GEBOORTEDATUM: _ _ / _ _ / _ _ _ _ (dd/mm/jjjj)
SEX: M/V ………………. TELEFOON: ……………………………..
E-MAIL: ………………………………………………………………...
GSM NR: …………………..…………….
G-SPORTER (JA/NEE): …………………………………………
INDIEN JA: Auditief/visueel/fysiek (rolstoel)/fysiek (staand)/verstandelijk/psychisch (schrappen wat n.v.t. is)
CLUB/LAND VAN HERKOMST: ……………………………………………………….… KLASSEMENT 2018-2019: ……………………
INGEVAL AANSLUITING VAN EEN MINDERJARIGE:
E-MAIL OUDER: ………………………………………………………… E-MAIL OUDER: …………………………………………………………
GSM NR OUDERS: …………………………………………………
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:
Datum:

Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd”

Handtekening gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen)
Naam:

Handtekening clubvoorzitter:
Naam:

Handtekening clubsecretaris:
Naam:

Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd”

VAK VOORBEHOUDEN VOOR VTTL-BUREEL
Ontvangen op:…………………………….

Aansluitingsnummer:……………..

