
Aanvraag lidmaatschap s.c. Leovardia

maak een telefonische afspraak met de jeugd- of seniorencommissie. Telefoonnummers staan op de website.

Roepnaam Voorvoegsel Achternaam

Voorletters Geslacht man vrouw

Geboortedatum dag mnd jaar Geboorteplaats

Legitimatiebewijs ID: Pasp: RBW: Nr leg.bewijs Nationaliteit

Straat Huisnr + toevoeging

Postcode Woonplaats

Telefoonnr Telefoonr 2

Emailadres

Soort Lidmaatschap Senior             D           E          F           Welp                 A           B           C
Spelend lid       Niet spelend lid Donateur
Speeldag       Zaterdag Zondag

ja nee
Zo ja, bij welke vereniging heeft u het laatst gespeeld?

ja nee
Kopie identiteitsbewijs afgegeven? ja nee

Achternaam Voorletters

Straatnaam Huisnr

Postcode + plaats Telefoon

Beroep Bedrijf

Beroep andere ouder/verzorger Bedrijf

Zijn er meer personen uit uw gezin lid van S.C. Leovardia? nee ja    zo ja, hoeveel?

SC Leovardia

Als u ouder bent dan 14 jaar moet u zich volgens de reglementen van de KNVB legitimeren. Dat betekent dat u een 
kopie van geldig legitimatiebewijs  moet afgeven. Vanaf de D-pupillen moet je een pasfoto  inleveren voor je 
spelerspas.

Als u jonger bent dan 18 jaar moeten de gegevens van ouders of voogd hieronder vermeld worden. Ook dient 
minstens 1 van hen te ondertekenen en aanwezig te zijn bij de inschrijving.

Als u de afgelopen drie jaar bij een andere voetbalvereniging lid bent geweest krijgt u van ons een 
overschrijfformulier. Dit moet u voor een deel zelf invullen en laten ondertekenen door de vereniging waar u lid bent 
geweest. Bent u de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?

U kunt dit formulier online invullen en dan printen, dit heeft onze voorkeur. U kunt het ook printen en later invullen.

Op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur inleveren in het clubhuis van s.c. Leovardia, of

Pasfoto ingeleverd?       S.V.P. naam achter op de foto vermelden

Overschrijfformulier van een andere vereniging ? 
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Heeft u klachten of aandoeningen waarvan wij op de hoogte dienen te zijn?

Ik wil graag vrijwilligerswerk doen bij SC Leovardia als: 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Jaarlijks wordt begin september de bijdrage voor het kledingfonds à € 25,00 geïnd.
Door de KNVB opgelegde boetes worden in de tussenliggende maanden geïncasseerd.

Bank of gironummer Betaling per kwartaal jaar  

Ten name van

Woonplaats

Indien adres afwijkend van bovenstaand, ander adres

Leeuwarden, 20 Namens s.c. Leovardia

Handtekening ouder/voogd Handtekening namens s.c. Leovardia

in te vullen door s.c. Leovardia: akkoord bestuur
akkoord ledenadministratie
coördinator ingelicht
leider ingelicht
speler ingedeeld
speler ingelicht

Tevens machtig ik hierbij vereniging SC Leovardia te Leeuwarden om de contributie van het lidmaatschap 
driemaandelijks en het kledinggeld jaarlijks automatisch te incasseren van de hierboven vermelde bankrekening naar 
reknr 1000475 tnv sc Leovardia. Dit stopt als ik het lidmaatschap van de vereniging beëindig of als ik schriftelijk 
aangeef de machtiging in te trekken.

Aanmeldprocedure
De aanvraag voor lidmaatschap wordt eerst door het bestuur gekeurd. Na aanvaarding neemt de coördinator van de 
betreffende leeftijdsgroep contact op met de speler of diens ouders. Na overleg met ouders, trainers en leiders wordt 
de speler in overleg in een team geplaatst. Als er even geen plek is wordt u ook hiervan op de hoogte gebracht. 
Meetrainen kan altijd in overleg met de trainer.

De sportclub Leovardia draait op vrijwilligers. Aangezien alle leden samen de vereniging vormen wordt elk lid geacht 
zijn of haar steentje bij te dragen. Alleen zo kan de vereniging overleven en sterk blijven. Het kan dus zijn dat er een 
beroep op u gedaan wordt of u kunt u zelf aanmelden, b.v. voor kantinedienst, als scheidsrechter bij de jeugd, als 
gastheer / gastvrouw op wedstrijddagen, of als leider van een team.

Alle leden van de sportclub Leovardia betalen liefst hun contributie via automatische incasso.
De contributie wordt eens per jaar, of per kwartaal afgeschreven: in juli, in oktober, in januari en in april.

Met het ondertekenen van dit formulier aanvaardt u de verplichtingen die statutair en reglementair voortvloeien uit 
het lidmaatschap van de sportclub Leovardia te Leeuwarden. Tevens is de ondertekening de goedkeuring voor de 
automatische incasso.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar, het verenigingsjaar eindigt op 1 juli. Indien u eerder stopt bent u 
echter wel verplicht tot het einde van het verenigingsjaar uw contributie te voldoen. Hier tekent u ook voor


	Blad1

	Voornaam: 
	voorvoegsel: 
	Achternaam: 
	Voorletters: 
	Geslacht: Off
	gebdag: 
	gebmaand: 
	gebjaar: 
	Geboorteplaats: 
	Legitimatie: Off
	nr legitimatiebewijs: 
	Nationaliteit: 
	Straat: 
	Huisnummer + toevoeging: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Telefoonnummer: 
	2e telefoonnummer: 
	categorie: Off
	soort lid: spelend
	zazo: niet spelend
	Emailadres: 
	Achternaam verzorger: 
	PC +woonplaats verzorger: 
	Beroep verzorger: 
	Beroep 2e verzorger: 
	Telefoonnr verzorger: 
	gezinsleden: Off
	Bedrijf verzorger: 
	Bedrijf 2e verzorger: 
	Straatnaam verzorger: 
	pasfoto: Off
	kopie id: Off
	oude vereniging: 
	overschrijven: Off
	Voorletters verzorger: 
	Huisnr verzorger: 
	aantal kinderen: 
	Klachten-aandoeningen: 
	Vrijwilligerswerk: 
	Banknummer: 
	Betaling per: Ja
	Tenaamstelling bankrekening: 
	Plaats: 
	datum ondertekening: 
	jaartal ondertekening: 
	namens leovardia getekend door: 
	Handtekening lid: 
	Handtekening Leovardia: 


