
Inschrijfformulier Stichting zaalvoetbal Scherpenzeel 2021/2022 
 
Beste zaalvoetballers, 

 
Met dit formulier kunt u uw team inschrijven voor de competitie van het seizoen 2021/2022. Zonder 

volledig ingevuld formulier kunnen wij uw deelname niet bevestigen. 

De inschrijving voor het seizoen 2021/2022 is geopend tot 31 mei 2021. Dit formulier dient u voor 31 

mei volledig ingevuld digitaal te versturen naar info@zaalvoetbalscherpenzeel.nl 

Op pagina 1 worden de gegevens van het team, en het factuur adres vermeld. Op pagina 2 vragen wij 

u om de spelerslijst zo compleet mogelijk te maken. Daarnaast dienen wij van elke speler een digitale 

(pas) foto te ontvangen. Teams die reeds hebben deelgenomen het afgelopen seizoen, hoeven de 

spelerslijst alleen in te vullen indien er wijzigingen zijn 

De contributie voor het seizoen 2021/2022 bedraagt €450,- Voor de betaling hiervan sturen wij u een 

digitale factuur. 

Deelname is alleen toegestaan voor spelers van minimaal 16 jaar oud. Dit formulier is alleen geldig 

indient het ingevuld is door een speler of coach van minimaal 18 jaar oud. Deze persoon zal 

gedurende het hele seizoen aanspreekpunt zijn voor het team.  

Verder treft u alle regels omtrent deelname op onze website: www.zaalvoetbalscherpenzeel.nl 

 
Het bestuur van Stichting Zaalvoetbal Scherpenzeel wenst jullie een sportief seizoen! 
 

* alleen pagina 1 + 2 en bijlagen opsturen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaalvoetbalscherpenzeel.nl/


Inschrijfformulier Stichting zaalvoetbal Scherpenzeel 2021/2022   

         
Naam zaalvoetbalteam:                                
Sponsor: (alleen invullen indien afwijkend van bovenstaande naam)      

         

Kleur shirt:    

Kleur 
broek
:                

         

         

         

Gegevens contact persoon:       

Naam:           

Adres:            

Postcode:            

Plaats:            

Telefoonnummer:          

Email adres:          

         

Neemt deel aan de competitie 2021/2022 van Stichting Zaalvoetbal Scherpenzeel, en gaat 

hiermee akkoord met de voorwaarden en betaling van de contributie.   

         

handtekening:           

           

            

         

Factuur adres: (alleen invullen indien afwijkend van bovenstaand adres)  
Bedrijfsnaam:            

Contact persoon:            

Adres:             

Postcode:            

Plaats             

Email adres:            
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Inschrijfformulier Stichting zaalvoetbal Scherpenzeel 2021/2022 

     

Spelerslijst (maximaal 20 )    

( Alleen in te vullen door nieuwe teams, of bij wijzigingen )     

  Voor en achternaam Geb. datum     

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

     

 Digitale (pas)foto als bijlage toevoegen   
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