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OPGERICHT 1 JUNI 1926 
KONINKLIJK GOEDGEKEURD 13 NOVEMBER 1956 

ua21-10-2019 

ledenadministratie:      H.J.J.G. Daems  
 Armstrongstraat 4  
 5175 XC Loon op Zand  
 tel. 0416 - 363343  
 email: hdaems@home.nl 
 

Persoonsgegevens t.b.v. aanmelding bij v.v. Uno Animo  
 

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldings-
formulier worden opgenomen in het 
ledenbestand van de vereniging in verband met 
alle reguliere verenigingsactiviteiten.  
 
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar 
gegevens door te geven aan de KNVB in 
verband met de aanmelding als lid en verklaart 
er bekend mee te zijn dat de KNVB de 
adresgegevens ook ter beschikking stelt voor 
reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten. 
 
Van toepassing zijn de voorwaarden voor het 
lidmaatschap en contributieverplichtingen zoals 
vermeld op de officiële website van v.v. Uno 
Animo. Door invulling en ondertekening van het 
aanmeldingsformulier verklaart u  daarmee 
bekend te zijn en accoord te gaan. 

 
datum: 
 
handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. UNO ANIMO om van zijn/haar * hierondergenoemde 
rekening bedragen af te schrijven wegens CONTRIBUTIE.  
T.a.v. het lidmaatschap zijn de contributievoorwaarden van toepassing zoals op de website van v.v. Uno Animo vermeld. 
 
(IBAN) Bankrekening:  (NL)(    )(    )  (    )(    )(    )(    )   (    )(    )(    )(    )(    )(    )(    )  (   )(    )(    )        

Naam en voorletters:  _______________________________________________________________________________ 

Adres: ________________________________ Postcode en woonplaats:__________________________ 

Datum: ________________________________ Handtekening: ________________________________  

(*  doorhalen hetgeen NIET van toepassing is )  

 

Achternaam:  

Roepnaam:  

Tussenvoegsels:  

Voorletters:  

Geslacht: m / v * 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Nationaliteit:  

Straatnaam + huisnr.:  

Postcode:  

Woonplaats:  

(IBAN) Rekeningnummer.: NL 

Tenaamstelling:  

Vast telefoonnr.:  

 mobiel nr.:  

2e mobiel nr.:  

e-mailadres:  

2e e-mailadres:  

>16 jaar: Legitimatiebewijs: Rijbewijs / Paspoort / ID-kaart *  

Nummer legitimatiebewijs:  

Elftal/team:  

Betaling contributie per: jaar / half jaar /kwartaal * 

Vorige vereniging:  

Pasfoto met naam  en geboortedatum bijvoegen! 

Niet in te vullen 

Lidnr.:  

KNVB relatienr.:  

Bevestigingsbrief:  

Paraaf: 
 

mailto:hdaems@home.nl
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Toelichting behorende bij het aanmeldingsformulier                                                                                                                                                                  

CONTRIBUTIEBEDRAGEN MET INGANG VAN 1-07-2019       

Senior-leden    € 195,- per jaar 

Junioren /Pupillen   € 185,- per jaar 

Recreatief   € 77,- per jaar 

Kabouters    € 52,- per jaar (vanaf 5 jaar) 

Rustende leden                      € 50,- per jaar 

Leiders/trainers/bestuursleden    € 50,- per jaar                                                                                

_______________________________________________________________________________________ 

1. AANMELDINGSFORMULIER 

• Het lidmaatschap moet worden aangevraagd middels inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend 

aanmeldingsformulier, onder bijvoeging van een recente pasfoto, op de achterzijde voorzien van naam en geboortedatum. 

• Personen van 16 jaar en ouder dienen gelijktijdig met het inleveren van het aanmeldingsformulier een kopie van een 

geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart) te overleggen. 

• Het lidmaatschap is pas een feit na goedkeuring door het bestuur. 

 

2. LIDMAATSCHAP 

• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste de duur van het LOPENDE verenigingsjaar, hetgeen loopt van 1 juli 

t/m 30 juni. 

• Bij aanmelding tussen 1 april en 30 juni is dit tenminste voor de duur van het VOLGENDE verenigingsjaar. 

• Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met ingang van een nieuw verenigingsjaar. De afmelding moet 

schriftelijk worden ingediend en wel TENMINSTE VOOR AANVANG VAN HET VOLGENDE VERENIGINGSJAAR 

(voor 1 juli). 

• Bij niet-tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd over het gehele volgende verenigingsjaar. De hieraan ten 

grondslag liggende reden is dat de vereniging bij niet tijdige afmelding nog wel bondscontributie aan de K.N.V.B. 

verschuldigd is. 

• Opzeggen kan uitsluitend op een van de twee onderstaande manieren: 

• Per e-mail naar: hdaems@home.nl 

• Schriftelijk naar: v.v. Uno Animo, t.a.v. Ledenadministratie; Armstrongstraat 4; 5175 XC Loon op Zand 

• Van elke opzegging wordt door ons altijd een schriftelijke bevestiging gestuurd. 

• Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter 

beoordeling zijn van het bestuur van v.v. Uno Animo. Bijzondere redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: overlijden, 

verhuizing of militaire dienst. 

Bij het aangaan van het lidmaatschap heeft u de mogelijkheid om een privacyniveau te kiezen. De mogelijkheden zijn: 

normaal of afgeschermd. Voor toelichting zie de privacy policy op www.unoanimo.nl onder Vereniging→Lidmaatschap 

 

3. CONTRIBUTIE-VERPLICHTING 

• Bij aanmelding is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van de volgende maand. 

• De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Eerste incasso of betaling voor het nieuwe seizoen in September. 

• Hiervoor zal door elk nieuw lid bij aanmelding een machtiging dienen te worden overlegd, waarbij v.v. Uno Animo               

gemachtigd wordt de verschuldigde contributie van uw bank- of Postbankrekening te laten afschrijven.   

• Ingeval men geen machtiging tot automatische incasso afgeeft of wenst af te geven dat moet de contributie 

   voor een vol jaar direct worden betaald middels storting op onze rekening bij de Rabobank met   

   nummer  NL72RABO0129792713 

   Bij ontvangst van dit bedrag zal men worden ingeschreven als lid van de vereniging. 

• Het is niet mogelijk de contributiebedragen contant te voldoen. 

• Toeslag en incassokosten: Toeslag bij betaling op factuur ná 15 oktober  € 10,- . 

   Kosten van iedere herincasso bedraagt  : € 1,-  

 

4. VERZEKERING TIJDENS HET ACTIEVE LIDMAATSCHAP 

• De vereniging zal zorgdragen voor aanmelding bij de collectieve ongevallenverzekering van de K.N.V.B. voor actief 

spelende leden, alsmede voor degenen die een officiële functie binnen de vereniging bekleden. 

 

AFWIJKINGEN VAN BOVENSTAANDE REGELS ZIJN ALLEEN TOEGESTAAN NA GOEDKEURING 

DOOR HET BESTUUR VAN v.v. UNO ANIMO 
 

Wij wensen u een prettige tijd bij onze vereniging toe. 

Het bestuur van v.v. Uno Animo 

http://www.unoanimo.nl/
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 Uno Animo is op zoek naar enthousiaste mensen die ons zo af en toe 
willen helpen met allerlei kleine en grote werkzaamheden. Wilt u duidelijk 
aankruisen wat u leuk vindt om te doen? Als we een activiteit organiseren 
waar we eventueel hulp bij nodig hebben, zullen we u per mail of per 
telefoon benaderen.   

 ja nee 

Wilt u een vrijwilligerstaak verrichten? 
  

Bent u reeds actief als vrijwilliger? 
  

   

Activiteiten- en klusjesformulier van voetbalvereniging Uno Animo   

omschrijving alleen met hulp 

activiteitencommissie 
  

affiches maken 
  

artikel schrijven voor website 
  

bardienst 
 

discjockey 
  

elftalleider 
  

fotograferen 
  

jeugdcommissie 
  

meedenken over plannen voor de toekomst 
  

onderhoud 
  

opvangen/begeleiden nieuwe leden 
  

organisatie feestavond 
  

organisatie kindermiddag 
  

organiseren instructieavond/dia-avond, gastspreker 
  

scheidsrechter 
  

schilderwerk 
  

schoonmaken 
  

social media zoals Facebook, Instagram, Twitter 
  

sponsor zoeken 
  

video-opnames maken 
  

wedstrijdverslag schrijven 
  

   

Misschien is er nog iets anders wat u eventueel zou willen doen en wat bij 
bovengenoemde punten nog niet staat vermeld:   

 alleen met hulp 

 
  

 
  

 
  

Naam:   

Adres:   

Postcode:   

Woonplaats:   

Telefoonnummer:    

E-mailadres:   


