
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP SVOC'01 
 
Hierbij verklaart ondergetekende zich aan te melden als lid van SVOC'01. 
Voornaam  Geboortedatum  
Voorletters  Geboorteplaats  
Achternaam  Geslacht (m/v)  
Adres  Telefoon  
Postcode  Mobiel nummer  
Woonplaats  Mailadres  

 

Afdeling (*) Voetbal Korfbal Tennis 
Soort lid (*) Spelend/actief Niet spelend  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Naam ouder  
Verplicht bij aanmeldingen van leden tot 18 jaar 
 

Voor een aanmelding van een voetballer van 18 jaar en ouder is tevens een kopie van een 
legitimatiebewijs noodzakelijk. 
Gegevens vermeld op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van SVOC’01. 
Adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met activiteiten, 
acties of onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te 
geven aan de KNVB/KNKV/KNLTB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te 
zijn dat de sportbonden deze gegevens ook aan kunnen wenden voor acties van o.a. KNVB-sponsors 
en ter beschikking stellen in verband met onderzoeksactiviteiten. De mailadressen worden niet 
vrijgegeven voor commerciële doeleinden. 
Aanmeldingen voor of tijdens najaarscompetitie voetbal en voor zaalcompetitie korfbal betalen 
volledige contributie. Aanmeldingen tijdens of na  winterstop voetbal of zaalcompetitie korfbal betalen 
de helft van het contributiebedrag (ook bij alleen trainen) . Aanmeldingen voor tennis betalen de 
volledige contributie van een jaar minus de maanden bij opgave na 1 juli. 

 

 

Doorlopende machtiging           S€PA 
 
Ten behoeve van: SVOC’01 
 De Leng 9 
 5808 BS Oirlo. 
 
Incassant ID: NL31ZZZ120452480000 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SVOC’01 doorlopende incasso-
opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie 
en eventuele boetes en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van SVOC’01. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Banknummer  [IBAN]   
 

Naam ouder  
Bij aanmeldingen van leden tot 18 jaar naam ouder vermelden 
 

Datum  
 

Handtekening 
 
 

 

Verplicht door ouder bij aanmeldingen van leden tot 18 jaar 
 

BIJ OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP KOMT DEZE MACHTIGING AUTOMATISCH TE VERVALLEN. 
 

HET INGEVULDE FORMULIER A.U.B. INLEVEREN BIJ HET SECRETARIAAT: 
Gunhoekweg 15, 5808AP Oirlo, irene.van.dijck@svoc01.nl 

 

Op de website www.svoc01.nl kunt u onder clubinfo - algemene info vinden op 
welke wijze SVOC’01 met uw persoonsgegevens omgaat 

 


