
Leden administratie: 
Meint de Vries 
De Elzen 38 
9269 SK Feanwâlden 
Telefoon: 06 – 46330304 
Email: leden@scveenwouden.nl 

 

Inschrijfformulier 
Lidmaatschap 
Sportclub Veenwouden 
Afdeling voetbal 

 
Ondergetekende geeft zich op als lid van de Sportclub Veenwouden afdeling voetbal. 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen of het restant daarvan en  
over deze volledige periode is contributie verschuldigd. Enkel door schriftelijke opzegging aan de 
ledenadministrateur van de vereniging kan voor het lidmaatschap worden bedankt. Een en ander 
met inachtneming van de termijn van één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, dit is 
1 juli (art. 9a van de statuten). 
In de maand februari wordt tevens de bijdrage voor het Kledingfonds geïncasseerd (dit is gelijk 
aan 1 maand contributie). 
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens aan de KNVB door te geven en is 
ermee bekend dat de KNVB de adresgegevens beschikbaar stelt voor o.a. reclamedoeleinden. 
Ondergetekende conformeert zich aan het vrijwilligersbeleid (zie elders op de website) en levert 
tegelijk met het aanmeldingsformulier het inschrijfformulier vrijwilligersfuncties in. 
 
Betaling contributie 
Ondergetekende gaat met het volgende akkoord: 
* dat de vereniging het verschuldigde contributiebedrag per maand automatisch 
   incasseert van zijn/haar bank/girorekeningnummer. De contributie wordt op de 24e van de 
   maand geïncasseerd. Indien hij/zij het niet eens is met een afschrijving, kan hij/zij deze  
   binnen één maand zonder opgaaf van redenen ongedaan laten maken. 
* met een wijziging van het contributiebedrag door verhoging, overgang van pupillen naar  
 junioren of van junioren naar senioren. 
 

Voornaam: 
 
 

Achternaam: 

Adres: 
 
 

Postcode en woonplaats: 

Geboortedatum: 
 

Telefoon: 

Email: 
 
 

Mobiel nummer: 

Volledige BIC/IBAN rekeningnummer: Ten name van: 
 
 

Datum: 
 

 

Handtekening lid, ouder, verzorger: 
 
 

 

 
Indien het op te geven lid ouder is dan 16 jaar: kopie van legitimatiebewijs inleveren 
Indien het op te geven lid jonger is dan 18 jaar: ondertekening door ouder/verzorger 
Indien het op te geven lid 10 jaar of ouder is: pasfoto erbij inleveren 
 
Indien het nieuw aan te melden lid de afgelopen 3 jaar lid is geweest van een andere voetbalclub dient 
medewerking te worden verleend door het invullen van een overschrijvingsformulier en het 
toevoegen van de originele ledenmutatiekaart (LMK) en de spelerspas. 
Indien van toepassing hieronder de gevraagde gegevens invullen. 
 

Voetbalvereniging: 
 
 

Te: 

 


