
   

  INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEDEN  

Inleveren bij het secretariaat:   

Secretariaat vv Belfeldia, Bolenbergweg 69, 5951 AX Belfeld   

TEL: +31 611 227 880 MAIL: secretaris@belfeldia.nl   

In te vullen door secretaris/penningmeester   

Formulier ontvangen   
: ___-___-______      Verwerkt in Sportlink   : ___-___-______   

Formulier naar penningmeester   

         

KNVB lidnummer   

: ___-___-______      

   

: _____________      

Verwerkt in PC-Leden   

         

         

: ___-___-______   

   

LET OP!   

  

• Indien deze inschrijving een minderjarig lid betreft, dient dit inschrijfformulier ondertekend te worden door de ouder(s) of wettelijke 

vertegenwoordiger(s).  

  

• Informatie over contributiebedragen en de wijze waarop de contributie betaald dient te worden staat op onze website www.belfeldia.nl 

en in ons informatieboekje.  

 

• Lees het privacybeleid door op de website: https://www.belfeldia.nl/privacybeleid/ 

  

• Wij verzoeken u om alle wijzigingen tijdig door te geven aan onze secretaris of via het formulier op onze website. Denk hierbij aan 

adreswijzigingen, wijziging van telefoonnummer of emailadres.  

  

AANMELDEN NIEUW LID    

Soort lidmaatschap?   
 

☐   Jeugdlid      ☐   Senioren/Veteranen (spelend)      ☐   Steunend    

Vrijwilligersfunctie   :   ☐ Ja / ☐ Nee / Welke functie heeft u ? : ___________________________________   

Akkoord privacybeleid : ☐ Ja / ☐ Nee 

   

Persoonlijke gegevens   
   

Achternaam   :   ____________________________   
 

Voorletters   :    ________   

Overige hieronder kunt u omstandigheden en/of situaties noteren met betrekking tot het nieuwe lid waarmee wij als vereniging rekening mee 

dienen te houden (medische situatie / blessures)   

_______________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

https://www.belfeldia.nl/privacybeleid/


Roepnaam   :   ___________   Geboortedatum   
 

:   __-__-____   Geslacht    :   ☐ M / ☐ V   

Adres   :   ______________________________   
 

Huisnr.   :   ____   Toevoeg.   :   ___   

Postcode   :   ______  ___   Woonplaats   :   _____________________   
 

   

   

Contactgegevens   
  

Telefoonnr.   :   ____-________         Mobiel   :   06-_____________   

Email   :   __________________________________________________________________        

Overige   :   ______________________________________________________________________   

                  

      

Machtiging doorlopende SEPA incasso   

Naam incassant   :   vv Belfeldia   

Adres incassant   :   Bolenbergweg 69   

Postcode / woonplaats incassant   :   5951 AX  BELFELD   

Land incassant   :   Nederland   

Incassant-ID   :   NL63ZZZ401649020000   

Kenmerk machtiging   

   

:   

   

<uw knvb lidnummer>   

   

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:   

   vv Belfeldia om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven met betrekking 

tot de jaarlijkse contributie bijdrage en eventuele KNVB boetes   

   uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van vv   

Belfeldia   

   

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.    

                  

Achternaam   :   ____________________________   Voorletters   :   ________   

Adres   :   ______________________________   Huisnr.   :   ____   Toevoeg.   :   ___   

Postcode   :   ______  ___    Woonplaats    _____________________      

                     

IBAN (rekeningnummer)   :   NL_____________________________________________   

  

  

      

Woonplaats en tekendatum  :  

  

  

      

:     



Handtekening   :  

           

  

      


