
 

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP SV BUREN 

Wenst lid te worden van de SV Buren per d.d. _____|_____| 20_____ 

Naam  : ________________________________Roepnaam________________________ 

Adres  : ____________________________________________________Geslacht  M / V 

Postcode : _________________  Woonplaats : ___________________________________ 

Telefoonnr : __________________ Mobielnummer : _06-_____________________________ 

Geb.datum : _____|______|_____  

E mail adres :___________________________________@__________________________.nl 
 
*Het lidmaatschap van de SV Buren wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Het lidmaatschap 
loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. 
*Ouders van jeugdleden zijn verplicht om enkele keren per jaar op aangeven van jeugdleiders 
voor vervoer te zorgen bij uitwedstrijden. 
*U bent op de hoogte van de inhoud van het huishoudelijk reglement, deze is na te lezen op www.svburen.nl . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Identiteitsbewijs type : ____________________________________  

Identiteitsbewijs nummer : _______________________ 

 

Naam vorige vereniging _________________________ 

K.N.V.B. lidnummer_________________ 

Is overschrijving verleend  ja  nee      in behandeling 

 

Inschrijven als:   spelend lid  niet spelend lid  steunend lid 

 

Betaling van contributie is alleen mogelijk via automatische overschrijving per 1, 2 of 4 maal per jaar. 

Doorlopende machtiging algemeen. 

Ondergetekende machtigt SV Buren om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven inzake de contributie. 

    Per Jaar    Halfjaar    Kwartaaljaar 

IBAN rekening nr.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Datum: ___|___|20__ 

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij bank of Postbank 
worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan SV Buren. 

Naam rekeninghouder__________________________________________________________ 

Handtekening lid     Handtekening ouder/verzorger 
       Indien lid nog geen 16 jaar is 
 
 
----------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------- 
 
 
 

indien men op het moment van inschrijving 11 jaar of ouder is 
dient gelijktijdig met dit inschrijfformulier een pasfoto 
ingeleverd te worden ten behoeve van een spelerspas. 

nieuwe leden vanaf 16 jaar zijn 
verplicht een identiteitsbewijs 

te tonen (eis van de K.N.V.B.) 

indien men tijdens het lopende of in de 
afgelopen 3 seizoenen geleden voor een andere 
vereniging heeft gespeeld moet men een 
overschrijvingsformulier ingevuld hebben voordat 

men ingeschreven kan worden als nieuw lid! 

http://www.svburen.nl/

