
        Opmaak: 30 juli 2018  

 
 

 
 

Aanmeldingsformulier nieuwe leden          (a.u.b. invullen in blokletters) 

 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging R.K.V.V.Voerendaal. 
 

Achternaam  : ………………………………………………………… 
 
Voornaam  : …………………………. Voorletters : …………………………….. 
 
Adres   : ……………………………………………. 
 
Postcode / Plaats : ……………………  ………………………………………………. 
 
Telefoon  : …………………………. Geboortedatum: ………………………….. 
 

Geslacht  : O man O vrouw Geboorteplaats: ………………………….. 

 
Emailadres  : ……………………………… Nationaliteit : ……………………………. 
 
Identiteitsbewijs : soort : ………………….  Nummer :  ……………………................ .                             

(Inleveren van kopie geldt vanaf 16 jaar en ouder) 

 
Was je al eerder lid van een voetbalvereniging? Nee / Ja. Zo Ja, welke …………………………………... 
KNVB relatienummer ………………………………. Is overschrijving noodzakelijk? Nee / Ja 
Als je eerder lid was van een andere vereniging is na 3 jaar overschrijving niet meer noodzakelijk. Als 
je 1 jaar niet hebt gespeeld mag je direct voor onze vereniging uitkomen.  
Wanneer je pupil bent en overschrijving wenst, kan volstaan worden met een verklaring van de te 
verlaten vereniging dat aan de financiële verplichtingen is voldaan. Zonder deze verklaring wordt je 
aanmelding niet door de KNVB geaccepteerd en ben je NIET speelgerechtigd.  
 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft de contributie over het  
gehele jaar verschuldigd. Bij niet tijdig opzegging van het lidmaatschap wordt dit automatisch 
met een jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. 

 
Automatische afschrijving contributie gebeurt in 4 termijnen (juli – oktober – januari - april) 
 
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van 
de vereniging i.v.m. reguliere verenigingsactiviteiten. Het lid of ouder/voogd geeft toestemming om 
deze gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee 
te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor sport gerelateerde reclame, 
marketing en onderzoeksactiviteiten. Tevens geeft hij/zij toestemming voor het maken en publiceren 
van foto’s/video’s voor de website en de presentatiegids van RKVV Voerendaal. 
RKVV Voerendaal conformeert zich aan de Privacy Policy, zoals beschreven op hun website.  
 
Het ondertekende formulier dient doorgemaild te worden naar leo.bressers@planet,nl, inclusief 
onderstaande gegevens: 

 Kopie identiteitsbewijs; verplicht vanaf 16 jaar (foto mag afgeplakt zijn). 

 De volledig ingevulde en ondertekende doorlopende SEPA machtiging 

 Een goedgelijkende foto met voldoende contrast en niet van te grote afstand. Deze foto kan 
ook in een bestand van het formaat JPG, GIF of PNG.   

 Administratiekosten; € 10,00 over te maken op rekeningnummer:NL92 RABO 0154 8994 45 
van voetbalvereniging Voerendaal. 

 
 
Datum : ……………………………………. Handtekening : …………………………………… 

mailto:leo.bressers@planet,nl


      Opmaak: 4 mei 2018 

 

 

Doorlopende machtiging          S€PA 

 

 
Naam incassant 

 
:  RK  Voetbalvereniging Voerendaal 

 
Adres incassant 

 
:  p/a Tenelenweg 129 

 
Postcode incassant 

 
:  6367 VT 

 
Woonplaats incassant 

 
:  Voerendaal 

 
Land incassant* 

 
:  Nederland 

 
Incassant ID                       :                        

 
 NL10ZZZ401871240000 

 
Kenmerk machtiging 

 
:  Contributie + kledingfonds 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RK Voetbalvereniging Voerendaal om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RK Voetbalvereniging Voerendaal. 

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. RKVV Voerendaal conformeert zich aan de Privacy Policy, zoals beschreven op de website. 

a.u.b. in blokletters invullen  

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Postcode :  ………..………………  Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….……………….. 

Land* : ……………….……………………………………..…………………………………………………………………….… 

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :  ………..…………………………. 

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening  

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.    
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 


