
Postadres : Postbus 107, 7640 AC Wierden 
Bezoekadres : Sportpark  

 2
e
 Lageveldsweg 3a, 7641 PC Wierden 

Communicatie   : Tel: 0546-571070 

Website : www.juventa12.nl 

LIDMAATSCHAP 
De ondergetekende wenst zich met ingang van   ....... .. .   te Wierden 

 Aan te melden als lid (*)    Af te melden als lid (**) Een wijziging door te geven 

_________________________________________________________________________________   

Gegevens lid 

Achternaam en voorletters  ____________________________    Roepnaam  ___________________ 

Geslacht       Man       Vrouw    Geboortedatum  ____________    Geboorteplaats  ________________ 

Nationaliteit  _____________   ID bewijstype     ____________     Nummer  _____________________ 

Adres  ___________________________  Postcode  ________    Woonplaats  __________________ 

Telefoonnummer  __________________  Mobielnummer  ________________ of ________________ 

Mailadres (speler) ____________________________  (ouders) ______________________________ 

Heeft u de afgelopen 3 jaar bij een bij de KNVB aangesloten voetbalvereniging ingeschreven gestaan. 

 Nee          Ja, dan moet er overschrijving aangevraagd worden. 

Naam oude vereniging _________________ te _________________ Uw KNVB lid nr. ____________ 

_________________________________________________________________________________ 

Machtiging automatische incasso (*) 

bedragen af te schrijven wegens: 

Contributie (per kwartaal)  
Tuchtzaken (boetes) opgelegd door de KNVB (per seizoen)                                                                   

                             
Eventuele jaarlijkse contributieverhoging (indien nodig)     

IBAN Rekeningnummer ___________________________________BIC ___________________ 

Naam rekeninghouder _________________________________________ 

Handtekening rekeninghouder ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Contributieoverzicht per 1 juli 2014 (per kwartaal, inclusief kledingbijdrage) 

 

 
49,10 

Senioren

veld 

32,70 

Junioren 

veld 

26,50 

Pupillen 

veld 

44,90 

Senioren 

zaal 

60,70 

Senioren 

veld/zaal 

13,25 

Niet 

Spelend 

€ 55,85 € 36,20 € 29,25 € 35,15 € 70,- € 14,75

1 december 2016 (per kwartaal, inclusief kledingbijdrage) 
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Angelique Boddeman 

Adres: Kalander 44   Postcode: 7641 LP   Woonplaats: Wierden  

Mailadres: ledenadministratie@juventa12.nl 

Identificatie (*) 

Bent u 16 jaar of ouder, dan dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen. 
_________________________________________________________________________________ 

Pasfoto (*) 

Bent u ouder dan 10 jaar en u wilt spelend lid worden, dan moet u een pasfoto bijvoegen voor de aan 
te vragen KNVB spelerspas. Door ondertekening geeft u tevens toestemming dat de pasfoto en de 
persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas.                                                                    
Ook machtigt u 
formulier te voorzien van een handtekening zodat de spelerspas aangevraagd kan worden. 
_________________________________________________________________________________ 

Komt u ons helpen als vrijwilliger (*) 

Mogen wij u, of bij jeugd onder de 18 u als ouder, benaderen om te bekijken of u wellicht iets kunt en 

wilt betekenen voor onze vereniging?  Ja       Nee 

onze vereniging. Wij kunnen ons voorstellen dat u van plan bent met regelmaat uw kind te zien 

spelen. Graag, want dat kan alleen maar positief werken. Bovendien leert u zo de vereniging (nog 

beter) kennen.  

Wij kunnen ons ook voorstellen dat u nog een stapje verder wilt gaan en u wilt aanmelden als leider of 

trainer van uw kind. Dat kan. Onze vereniging is daarnaast een broedplaats van kennis en kunde. Om 

ook deze kennis en kunde in beeld te brengen, willen wij u vragen om de functies binnen onze 

vereniging aan te kruisen waarvoor wij u mogen benaderen, geheel zonder directe verplichting. 

   Medewerker bar Scheidsrechter                    Trainer                          Leider 

Anders, namelijk _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ondertekening 

Indien de leeftijd 16 jaar of jonger is, is medeondertekening van het aanmeldingsformulier door ouder 

of verzorger verplicht. Tevens gaat u akkoord met de algemene voorwaarden onderaan het formulier. 

 
Datum ____________________   Naam lid / ouder / verzorger ______________________________ 

 

Handtekening _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Beëindiging lidmaatschap (**) 

Wilt u bij beëindiging van uw lidmaatschap ons kenbaar maken wat de reden van uw afmelding is? 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan. 

Dit betekent dat een lid contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Opzeggen kan alléén schriftelijk en vóór 1 juni bij de 

ledenadministratie nadat aan alle betalingsverplichtingen van het afgelopen seizoen is voldaan. Bij tussentijdse beëindiging van het 

lidmaatschap, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Alle wijzigingen die van belang zijn voor het lidmaatschap 

bijvoorbeeld adres, rekeningnummer e.d. moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie 

_________________________________________________________________________________ 


