
MUTATIEFORMULIER LIDMAATSCHAP          
 vv STEDOCO 

   
   Aanmelden  I  Wijzigen  I  Afmelden Ondergetekende,                                                        

Naam:  

Voorletter(s):   Voornaam:  

Adres:   Geboortedatum: ___-___-_____ 

Postcode:   E-mailadres: (t.b.v. communcitatie)                                                               

Plaats:   Geslacht: Man / vrouw  

Telefoon:     

Legitimatie gegevens 
16 jaar en ouder: О  paspoort О  ID-kaart О  rijbewijs Legitimatienummer:________________ 

*) Legitimatienummer en soort legitimatie in te vullen door leden van 16 jaar en ouder. 
De privacy verklaring van vv SteDoCo vindt u terug via de link: https://www.stedoco.nl/783/privacyverklaring/  

 
Verklaart hierbij akkoord te gaan met het lidmaatschap van voetbalvereniging SteDoCo tot aan het einde van het 
seizoen met stilzwijgende verlenging van telkens één seizoen.  
Tevens verklaart ondergetekende er mee akkoord te gaan dat alle financiële verplichtingen* ten aanzien van de 
vereniging middels onderstaande machtiging tot automatische incasso worden nagekomen.  

 
Bovengenoemde schrijft zich in voor één van de onderstaande mogelijkheden: 
(contributiebedragen per seizoen vanaf 1 juli 2015, voor alle spelende leden inclusief kledingplan) 

О Senioren vanaf 18 jr (€ 222,00/jr / € 55,50/kwartaal)  О Niet spelend lid    (€ 210,00/jr) 
О Junioren 12 t/m 17 jr(€ 144,00/jr / € 36,00/kwartaal)  О Recreatief lid (trainen, niet spelen)  (€ 100,00/jr) 
О Pupillen 5 t/m 11 jr   (€ 108,00/jr / € 27,00/kwartaal)  О Rustend lid           (€   66,00/jr) 
Mini’s jonger dan 5 jaar uitsluitend in overleg met trainer(s) mogelijkheid mee te trainen. Voor deze kinderen geldt contributie pupillen 5 t/m 11 jaar.           
 

Handtekening:  Handtekening  
    ___________________________   ouder/verzorger: ___________________________ 
 

  (voor jeugdleden dient een ouder/verzorger te tekenen) 

Datum: ___________________________ 

   
*  De contributie per verenigingsjaar is gedurende het volledige voetbalseizoen (juli t/m juni) verschuldigd.  
   Ook in geval van tussentijdse opzegging moet de contributie tot het eind van het verenigingsjaar / seizoen worden voldaan.  
**Voor spelende leden worden ook boetes ivm gele of rode kaarten, op grond van deze automatische incasso afgeschreven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend: 
- afgeven in de bestuurskamer  
- per email opsturen naar: ledenadministratie@stedoco.nl 
Ledenadministratie SteDoCo, Jannie Duijzer, p.a. Giessenland 62, 4223 MZ, Hoornaar  

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Machtiging tot incasso contributie vv SteDoCo 
 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  

vv SteDoCo. om het contributie-bedrag af te schrijven, volgens onderstaande voorwaarden: 

 

Per: kwartaal   /   half jaar   /   jaar  *                       

             

Van IBAN nummer: N L                   

  
Wegens: Contributie 

 
Datum:   -   - 2 0   

 

Vul de tenaamstelling van de rekening in: 

Naam:                     

 
Plaats:                     

 

Handtekening:                   ___________________________________ 

  

 
In te vullen door ledenadministratie:  
Relatienr.KNVB:  
100% _____  Sportsworld:  _____  
 

https://www.stedoco.nl/783/privacyverklaring/
mailto:ledenadministratie@stedoco.nl

