
TAFELVOETBALBOND ZUID OOST HOEK 
 

 Aanmeldingskaart seizoen 2020 / 2021 TVC 
 
 Naam en Voornaam:  
 
 Adres: Spelersnummer: 
 
 Postcode: Plaats:  
    
 Geboortedatum:  Telefoon: 
 
 E-mailadres:  
 

Bij ondertekening gaat speler akkoord met publicatie foto met naam op ZOH-website 
Deze kaart dient door de betreffende speler zelf te worden ingevuld. 
Aangegeven Club en speler zijn verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens 
Bovengenoemde aanvrager wordt bekend geacht met de statuten en reglementen van de  
Tafelvoetbalbond Zuid Oost Hoek, in het bijzonder Artikel 20 t/m 24 lidmaatschapsreglement. 
 
Handtekening Secretaris betreffende vereniging                Handtekening bovengenoemde speler 
 
 
 
_____________________________________________     _____________________________________________ 
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