
UITSCHRIJFFORMULIER vv LRC LEERDAM 

Hierbij geef ik te kennen geen lid meer te willen zijn van voetbalvereniging LRC Leerdam. 

Ik was spelend lid senioren / junioren / pupillen / mini / niet actief lid.* 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Het is mij bekend dat het lidmaatschap van LRC Leerdam slechts aan het eind van het verenigingsjaar kan 
worden opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli – 30 juni van ieder jaar. Tot de datum van 30 juni ben ik 
contributieplichtig. Tevens geef ik aan bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden, onder aan deze 
brief, betreffende de financiële verplichtingen. 

 

Naam:____________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________ 

Telefoon:___________________________________________________ 

Datum:_____________________________________________________ 

E-mailadres__________________________________________________ 

 

Handtekening________________________________________________* 

Voor junioren, pupillen en mini’s dient één van de ouders het formulier te ondertekenen. 

Ook wanneer er overschrijving naar een andere vereniging wordt aangevraagd dient gelijktijdig dit formulier, 
volledig ingevuld, te worden ingeleverd.  
Inleveren van dit formulier kan op donderdagavond, tussen 19.15 en 20.00 uur bij de secretaris op sportpark 
Bruinsdeel. Opsturen via mail of per post, t.n.v. vv LRC, postbus 192, 4140 AD Leerdam, is ook mogelijk. Zorg er 
wel voor dat het volledig is ingevuld aangezien het anders niet verwerkt kan worden in de administratie en het 
lidmaatschap doorloopt tot de volgende einddatum. 

* Spelers die de vereniging verlaten hebben aan al hun financiële verplichtingen voldaan. Daaronder 
begrepen het tot de einddatum van het lidmaatschap betalen van de contributie. Daarnaast zullen de boetes 
vanwege een gele of rode kaart zijn voldaan. Deze dienen voor het uitschrijven voldaan te zijn op het 
bekende bankrekeningnummer NL87 ABNA 0559249032. Alle artikelen die u mogelijk in bruikleen hebt van 
de vereniging LRC Leerdam dienen gelijktijdig te worden ingeleverd. In gebreke blijven betekent dat het niet 
mogelijk is het lidmaatschap te beëindigen en zal de contributie en alle andere financiële zaken door blijven 
lopen tot de volgende vervaldag. 

Reden van vertrek. Dit wordt gevraagd zodat de vereniging hiervan kan leren voor de toekomst.  

 

 


