
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
Om speler van VV Bellingwolde te kunnen worden dient men onderstaande gegevens in te 
vullen en in te leveren bij de ledenadministratie 
 
Naam   : 
 
Voornaam  :  
 
Roepnaam  :  
 
Geb. datum  :  
 
Lid geweest van andere voetbalvereniging?: Ja/Nee   
Zo ja, Bondsnummer:  
 
Geslacht  : Man/Vrouw 
 
Straat   : 
 
Huisnummer :  
 
Postcode  :  
 
Woonplaats  :  
 
Tel. nummer :  
 
Mobiel nr.   :  
 
E-mail adres :  
 
Bijzonderheden : 
 
Wanneer de speler ouder is dan tien jaar, moet er voor de KNVB ook een pasfoto worden 
ingeleverd. Pasfoto mag ook digitaal ingeleverd worden op onderstaand emailadres. 
 
Dit aanmeldingsformulier is onlosmakelijk verbonden aan het bijgevoegd incassoformulier. 
 
Bij aanmelding is er sprake van eenmalige kosten: 

- EUR 25,- aanmeldingskosten  
- EUR 10,- borg trainingspak jeugdleden (zie reglement gebruik trainingspak) 

 
Daarnaast geldt per seizoen een contributieverplichting waarin voor jeugdleden tot 18 jaar 
ook de bijdragen kledingfonds zijn opgenomen. Voor de actuele contributiebedragen zie 
onze website (www.vvbellingwolde.nl).  
 
Ledenadministratie (Ineke Hoppen) 
Zuiderstraat 8 
9695 HJ Bellingwolde 
06-10415568 / inekehoppen@outlook.com  
 



 
 

 
Doorlopende Machtiging SEPA 

 
Naam incassant: Voetbalvereniging Bellingwolde 
Adres incassant: Sportweg 73 B 
Postcode en woonplaats incassant: 9695 EC  BELLINGWOLDE 
Land incassant: Nederland 
Incassant ID: NL17ZZZ400373420000 
Kenmerk machtiging:      (wordt achteraf ingevuld) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voetbalvereniging Bellingwolde om 
doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van Voetbalvereniging Bellingwolde. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Gegevens lid 
Voornaam en Achternaam: ______________________________________________ 
Geboortedatum:_______________________________________________________ 
Emailadres:___________________________________________________________ 
Naam rekeninghouder:__________________________________________________ 
Adres:________________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats:________________________________________________ 
Land:________________________________________________________________ 
IBAN (rekeningnummer):_________________________________________________ 
BIC*:_________________________________________________________________ 
 
Overige gezinsleden die lid zijn van Voetbalvereniging Bellingwolde, waarvan de verschuldigde 
bedragen van bovenstaand IBAN afgeschreven dienen te worden: 
 
Voor- en Achternaam: 
 
 
Voor- en Achternaam: 
 
 
 
Plaats en datum:    Handtekening rekeninghouder: 
 
  
 
 
*geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 
 


