
   

 

 Aanmeldformulier lidmaatschap 
 
 

Beste sportvriend(in), 
 
Wij heten jou van harte welkom bij onze vereniging.  
 
Om de aanmelding correct te laten verlopen, verzoeken wij jou: 
- dit volledig ingevulde formulier en; 
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs voor personen van 16 jaar en ouder (verplicht door KNVB); 
 
aan te leveren via het e-mailadres ledenadministratie@svzw.nl of op te sturen naar SVZW Ledenadministratie,       
Postbus 145, 7640 AC  Wierden.  
 
 
Achternaam + Voorletters:   Roepnaam:    
 
Adres:   Geslacht: m / v 
 
Postcode:   Geboortedatum:   
 
Woonplaats:   Nationaliteit:   
 
Telefoonnr.:   Mobiel nr:   
 
E-mailadres:      
 
       
Aanmelden als spelend, niet-spelend lid of G-voetbal? Spelend / niet-spelend / G-voetbal 
 
Eerder lid geweest van welke voetbalvereniging?   
 
Zo ja, laatste seizoen waarin je lid bent geweest?   
 
Lid (of ouder(s)/verzorger(s) van het lid) is/zijn bereid tot het doen van vrijwilligerswerk?  Ja / nee 
 
 
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan SVZW om van mijn hieronder genoemde IBAN-nummer 
bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap en andere voetbal gerelateerde zaken.  
 
 
IBAN nummer:    
 
Naam rekeninghouder:                              
 
Datum:   
 
Handtekening                               ……………………………………………………………. 
 
 
 
 
(indien minderjarig, één der ouders/verzorgers) 
 

mailto:ledenadministratie@svzw.nl


Na ontvangst van dit formulier zullen de gegevens naar de KNVB worden gezonden en wordt je opgenomen in het 
ledenbestand van de vereniging. Mocht je nog vragen hebben, dan kunt je de ledenadministratie hierover 
benaderen  Tenslotte wensen wij je een goede en sportieve tijd toe bij onze vereniging. 
Door het ondertekenen van het aanmeldformulier geef je SVZW toestemming om jouw gegevens te verwerken. 
SVZW zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen behoudens aan de KNVB. 
 
Het lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap van SVZW met de daaraan verbonden betaling van de contributie volgens de geldende regeling is 
bindend voor het hele lopende verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend). 
 
Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een 
opzegtermijn van 4 weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar. 
 
De contributieregeling 
 
- Spelende leden van 0 t/m 12 jaar €   10,00    per maand 
- Spelende leden van 13 t/m 18 jaar € 13,00 per maand 
- Spelende leden vanaf 19 jaar € 20,00 per maand 
- Spelende leden G-voetbal € 10,50 per maand 
- Niet-spelende leden tot AOW leeftijd € 7,25 per maand 
- Niet-spelende leden vanaf AOW leeftijd €     6,25    per maand 
- Mannen 35/45+, VR 25+ (vrijdagavond) €   10,50, per maand 

 
Vanaf het 3e lidmaatschap binnen een gezin 20% korting voor het hele gezin 
 
De contributie wordt maandelijks geïnd indien je ons hebt gemachtigd de contributie automatisch te incasseren. 
Indien er géén machtiging voor automatische incasso is ingevuld, ontvang je aan het begin van het seizoen een 
factuur voor het gehele seizoen. 
 
Correspondentieadres : 
 
SVZW 
Postbus 145 
7640 AC Wierden 
ledenadministratie@svzw.nl 


