
                       AANMELDINGSFORMULIER 
 
     Ledenadministratie: Helga Kreuze

Tripklompen 7
7921 RS  Zuidwolde

 
         
         
         
 

Hierbij geeft ondergetekende zich op als lid van v.v. Zuidwolde. 
 
Voornaam: ………………………….. Achternaam:……………………………………………………Man/Vrouw  
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………  
 
Postcode: ……………………………… Woonplaats: ………………………………. Nationaliteit: ……………..  
 
Geboortedatum: ……………………… Telefoon: …………………………. Mobiel: ……………………………  
 
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………  
 
   O Ik wens de nieuwsbrief van VVZuidwolde te ontvangen. 
 
Sinds 2007 dienen alle spelende leden, met uitzondering van E en F spelers (jonger dan 11 jaar),  in het bezit te 
zijn van een spelerspas. Voor de aanvraag hiervan dient een pasfoto te worden bijgevoegd. De pasfoto dient op 
de achterkant te worden voorzien van naam en geboortedatum.  
Leiders en trainers gelden als NIET spelende leden. Een pasfoto is dus voor hun niet van toepassing. 
 
Vanaf 16 jaar en ouder dient een kopie bijgevoegd te worden van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort 
of identiteitskaart). 
Legitimatie is dus verplicht voor alle aanmeldingen vanaf 16 jaar!  Dus ook voor leiders en trainers! 
 
 
Legitimatiebewijs: ………………………… Nummer:……………………..   (Kopie bij deze aanvraag voegen!) 
 
Ik geef me op voor: O veldvoetbal   O donateur O leider team: ……….  O trainer team: …………….  
   O Niet spelend lid 
 
 
Ik heb eerder gevoetbald: ja/nee. Zo ja bij ……………………… Datum einde lidmaatschap: …………………  
 
Indien het korter is dan 3 jaar geleden dat u bij uw oude vereniging hebt gespeeld, dan dient u alsnog 
overschrijving aan te vragen bij die vereniging. Een overschrijvingsformulier kunt u aanvragen bij de 
ledenadministratie. 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Mijn contributie betaal ik halfjaarlijks d.m.v. een AUTOMATISCHE INCASSO. 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. Zuidwolde om van zijn/haar onder 
genoemde giro/bankrekening bedragen af te schrijven wegens halfjaarlijkse contributies, bondcontributie en 
overige financiële verplichtingen van bovengenoemd lid, e.e.a. conform de toestemmingen van de algemene 
ledenvergadering. 
 
Bankrekening:     ………………………………………………………………  
 
Girorekening: ………………………………………………………………  
  
Tenaamstelling giro/bankrekening: 
 
Naam en voorletters: …………………………………………………………………………………………….  
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. . 
 
Postcode: ………………………………………..   Woonplaats: …………………………………………………  
 
Indien een lid binnen een halfjaarlijkse periode zijn lidmaatschap beëindigt, is hij/zij verplicht de contributie over 
de gehele halfjaarlijkse periode te betalen. 
 
Datum: ……………………………………………  Handtekening: …………………………………………………*)  
 
*) indien minderjarig ondertekening door ouder of voogd. 


